FAUSKE KOMMUNE
Møteinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg
Tid: 19.02.2019 kl.:
10:00 - 18:00
Sted:
Valnesfjord skole
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og
vedtak i sakene.

Merknader til møtet:
Orientering om fagdag klimanettverk v/arealplanlegger

SAKSLISTE: - MØTE NR 2/2019
Sak nr.
010/19
011/19
012/19
013/19
014/19
015/19
016/19
017/19
018/19
019/19
020/19
021/19
022/19
023/19

Sakstittel
Godkjenning av møtebok
Delegerte saker i perioden
Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark
Sluttbehandling Energi- og klimaplan 2018-2030, samt forslag
til handlingsplan til høring
Planforslag til høring - Åsmyra Industripark
Søknad om kommunal overtakelse av den private
Bjørkmoveien
18/3099 53/2 og 53/20 Aage Iversen - Søknad om
deling/justering av grunneiendom
70/12 - Evelyn og Øyvind Jensen - Behandling av klage på
avslag om oppføring av frittstående garasje i Holaveien 17 Vestvatnli, Valnesfjord
Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for bruk av
tråkkemaskin i snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet
Nordland Personbefordring as - søknad om løyve for
leiekjøring
Nystad Utmarkslag - Søknad om dispensasjon for bruk av
motorkjøretøy i utmark
Bygg Team Fauske AS - Søknad om dispensasjon for bruk
av motorkjøretøy i utmark
Kay-Arne Kvæl - Søknad om dispensasjon for bruk av
motorkjøretøy i utmark
Søknad om dispensasjon for bruk av helikopter i utmark - ny
Unntatt
behandling
offentlighet

Fauske, 12.02.19
Kjetil Sørbotten
Utvalgsleder
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SAKSPAPIR

JournalpostID:
Arkiv sakID.:

Sak nr.
010/19

19/1422
19/248

Plan- og utviklingsutvalg

Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen

Dato
19.02.2019

Godkjenning av møtebok
Rådmannens forslag til vedtak:
Møtebok nr. 1/2019 godkjennes.
Vedlegg:

22.01.2019

Geir Mikkelsen
rådmann

Protokoll - Plan- og utviklingsutvalg - 22.01.2019

1402329

Møteprotokoll

Fauske Kommune
Plan- og utviklingsutvalg

Møtedato:
Møte nr:

22.01.2019
1/2019

Fra kl. 10:00
Til kl. 11:25

Til behandling: Sakene
Møtested: Administrasjonbygget,

kommunestyresalen

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer
Janne B. Hatlebrekke
Kjetil Sørbotten
Håvar Olsen
Svein Roger Bådsvik

Parti
AP
FL
R
V

Varamedlemmer
Sverre Hagen

Parti
FL

Møtenotater:
Det var ingen merknader til innkallinga.
Merknader til dagsorden:
· Janne Hatlebrekke (AP): Ber om en orientering om bemanningssituasjonen
· Ekstra sak 8/19 er utarbeidet etter ønske fra utvalgsleder. Saken behandles før sak 4/19.
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent.
Svar på spørsmål:
Janne Hatlebrekke:
Kommunalsjef svarte. Utfordrende. Har gjort de grep vi kan gjøre for å få personer inn i de
utlyste stillinger.
Plan- og utviklingsutvalget ønsker å avholde neste møte på Valnesfjord skole.

UNDERSKRIFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet:
Fauske 22.01.19
Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

utvalgsleder

representant

Protokollen er godkjent av plan- og utviklingsutvalget i møte nr

representant
den

Saksliste
Saksnr.
001/19
002/19
003/19
004/19
005/19
006/19
007/19
008/19
009/19
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Sakstittel
Godkjenning av møtebok
Delegerte saker i perioden
Referatsaker i perioden
108/11 og 108/12 - Anne J. Jensen - Søknad om
deling/justering av grunneiendom
18/2439 - Inger Fiva Grimstad - Søknad om deling/justering
av grunneiendom.
Søknad om erverv av kommunal industritomt - Valnesfjord
Søknad om dispensasjon til gjennomføring av obligatorisk
opplæring i klasse S - snøskuter ii 2019
Oppretting av feil i kommuneplanens arealdel
Vurdering helhetlig utbyggingsavtale Løkåsåsen Valnesfjord

001/19: Godkjenning av møtebok
Rådmannens forslag til vedtak:
Møtebok nr. 13/2018 godkjennes.

Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 001/19 Vedtak:
Vedtak:
Møtebok nr. 13/2018 godkjennes.

002/19: Delegerte saker i perioden
Rådmannens forslag til vedtak:
Delegerte saker tas til orientering.
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 002/19 Vedtak:
Vedtak:
Delegerte saker tas til orientering.

003/19: Referatsaker i perioden
Rådmannens forslag til vedtak:
Dokumentene tas til orientering.
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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PLUT- 003/19 Vedtak:
Vedtak:
Dokumentene tas til orientering.

004/19: 108/11 og 108/12 - Anne J. Jensen - Søknad om deling/justering av grunneiendom
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven § 9 innvilges omdisponering
av areal for etablering av adkomst med tilsammen inntil 500 m2 på eiendommene g.nr.108
b.nr. 11 og 12 i Fauske kommune.
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven §12 innvilges søknad om
fradeling av to parseller fra eiendom g.nr.108 b.nr. 11 og en parsell fra g.nr.108 b.nr. 12 i
Fauske kommune inntil 1,5 daa hver til boligtomter.
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 - 1
innvilges søknad om fradeling av to parseller fra eiendom g.nr.108 b.nr. 11 og en parsell
fra g.nr.108 b.nr. 12 i Fauske kommune inntil 1,5 daa hver til boligtomter.

Vilkår:
Ny adkomstvei prosjekteres slik at den dyrkbare del av arealet opprettholdes med et størst
mulig sammenhengende areal.
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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PLUT- 004/19 Vedtak:
Vedtak:
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven § 9 innvilges omdisponering
av areal for etablering av adkomst med tilsammen inntil 500 m2 på eiendommene g.nr.108
b.nr. 11 og 12 i Fauske kommune.
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Jordloven §12 innvilges søknad om
fradeling av to parseller fra eiendom g.nr.108 b.nr. 11 og en parsell fra g.nr.108 b.nr. 12 i
Fauske kommune inntil 1,5 daa hver til boligtomter.
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven §20 - 1
innvilges søknad om fradeling av to parseller fra eiendom g.nr.108 b.nr. 11 og en parsell
fra g.nr.108 b.nr. 12 i Fauske kommune inntil 1,5 daa hver til boligtomter.

Vilkår:
Ny adkomstvei prosjekteres slik at den dyrkbare del av arealet opprettholdes med et størst
mulig sammenhengende areal.

005/19: 18/2439 - Inger Fiva Grimstad - Søknad om deling/justering av grunneiendom.
Rådmannens forslag til vedtak:
Tidligere vedtak med vilkår opprettholdes.
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven § 12 gis det
tillatelse til fradeling fra g.nr. 105 b.nr. 13 i Fauske kommune med inntil 2 daa til
boligformål som vist på situasjonsplan.
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og
bygningsloven § 20-2 gis det tillatelse til fradeling fra g.nr. 105 b.nr. 13 i Fauske kommune
med inntil 2 daa til boligformål som vist på situasjonsplan.
Vilkår:
Det må sikres bebyggelse på landbrukseiendommen før fradeling av boligparsell.
Det ønskede nye driftsenter på eiendom105/37 med tillagte parseller 105/43 og 105/68 og
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parsell 105/16 må sammenføyes med g.nr. 105 b.nr. 13 før boligparsell som omsøkt, kan
fradeles den sammenføyde enhet.
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 005/19 Vedtak:
Vedtak:
Tidligere vedtak med vilkår opprettholdes.
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Jordloven § 12 gis det
tillatelse til fradeling fra g.nr. 105 b.nr. 13 i Fauske kommune med inntil 2 daa til
boligformål som vist på situasjonsplan.
Med henvisning til saksutredning og delegasjon og med hjemmel i Plan- og
bygningsloven § 20-2 gis det tillatelse til fradeling fra g.nr. 105 b.nr. 13 i Fauske kommune
med inntil 2 daa til boligformål som vist på situasjonsplan.
Vilkår:
Det må sikres bebyggelse på landbrukseiendommen før fradeling av boligparsell.
Det ønskede nye driftsenter på eiendom105/37 med tillagte parseller 105/43 og 105/68 og
parsell 105/16 må sammenføyes med g.nr. 105 b.nr. 13 før boligparsell som omsøkt, kan
fradeles den sammenføyde enhet.

006/19: Søknad om erverv av kommunal industritomt - Valnesfjord
Rådmannens forslag til innstilling:
ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom får erverve ca 5000m2 av Fauske kommunes
eiendom gnr. 57, bnr. 1, Valnesfjord.
Før salget tas det takst av eiendommen av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn.
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer.
Kjøper overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om avhending
av fast eigedom.
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet.
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019:
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
PLUT- 006/19 Vedtak:
Innstilling til formannskapet:
ToJo AS og ToJo bygg og Eiendom får erverve ca 5000m2 av Fauske kommunes
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eiendom gnr. 57, bnr. 1, Valnesfjord.
Før salget tas det takst av eiendommen av 2 eksterne kvalifiserte takstmenn.
Det inngås bindende kjøpekontrakt der frister og salgsbestemmelser fremkommer.
Kjøper overtar eiendommen i samme tilstand som besiktiget, jfr § 3-9 i lov om avhending
av fast eigedom.
Kjøper bærer alle omkostninger med ervervet.

007/19: Søknad om dispensasjon til gjennomføring av obligatorisk opplæring i klasse S snøskuter ii 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis
følgende tillatelse:
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive obligatorisk
opplæring i klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i Daja, jfr. vedlagte
kartutsnitt.
All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja.
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen kjøring er ikke
tillatt.
Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene:
·
·
·
·

4 og 5. februar 2019
11. og 12. februar 2019
18. og 29. februar 2019
25. og 26. februar 2019

·
·
·
·

4. og 5. mars 2019
6. og 7. mars 2019
11. og 12. mars 2019
18. og 19. mars 2019

·
·
·
·

25. og 26. mars 2019
1. og 2. april 2019
8. og 9. april 2019
29. og 30. april 2019

Det kan benyttes inntil 21 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres mellom kl
08:00 og kl 18:00.
Tillatelse fra grunneier/bruker av skytebanen må innhentes av søker.
For kjøring i forbindelse med opplæring i turistløypa og i Kjelvassløypa/Rørgata fra Daja til
Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen dispensasjon så lenge disse løypene er åpen for
offentlig ferdsel.
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Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 007/19 Vedtak:
Vedtak:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis
følgende tillatelse:
Barkhald og Pedersen Trafikkskole as, Fauske, gis tillatelse til å drive obligatorisk
opplæring i klasse S (snøskuter) i området på/ved skytebanen i Daja, jfr. vedlagte
kartutsnitt.
All kjøring skal starte fra parkeringsplassen v/Sulitjelma Turistsenter i Daja.
Dispensasjon gjelder kun i opplæringsøyemed og eventuelt tilsyn, all annen kjøring er ikke
tillatt.
Dispensasjon etter § 6 gjelder for dagene:
·
·
·
·

4 og 5. februar 2019
11. og 12. februar 2019
18. og 29. februar 2019
25. og 26. februar 2019

·
·
·
·

4. og 5. mars 2019
6. og 7. mars 2019
11. og 12. mars 2019
18. og 19. mars 2019

·
·
·
·

25. og 26. mars 2019
1. og 2. april 2019
8. og 9. april 2019
29. og 30. april 2019

Det kan benyttes inntil 21 stk snøskutere og kursingen må gjennomføres mellom kl
08:00 og kl 18:00.
Tillatelse fra grunneier/bruker av skytebanen må innhentes av søker.
For kjøring i forbindelse med opplæring i turistløypa og i Kjelvassløypa/Rørgata fra Daja til
Skihytta/Kjelvasskrysset, trengs ingen dispensasjon så lenge disse løypene er åpen for
offentlig ferdsel.

008/19: Oppretting av feil i kommuneplanens arealdel
Rådmannens forslag til vedtak:
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Planutvalget vedtar å rette opp en feil i kommuneplanens arealdel vedrørende krav til
plassering av boliger i §5.2.3 LNFR- areal for spredt bebyggelse slik at kravet blir endret
fra: «Tomter skal ikke legges ut på skogsareal med middels og god skogbonitet.»
Endres til: Tomter til fritidsbebyggelse skal ikke legges ut på skogsareal med middels og
god skogbonitet.

Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 008/19 Vedtak:
Vedtak:
Planutvalget vedtar å rette opp en feil i kommuneplanens arealdel vedrørende krav til
plassering av boliger i §5.2.3 LNFR- areal for spredt bebyggelse slik at kravet blir endret
fra: «Tomter skal ikke legges ut på skogsareal med middels og god skogbonitet.»
Endres til: Tomter til fritidsbebyggelse skal ikke legges ut på skogsareal med middels og
god skogbonitet.

009/19: Vurdering helhetlig utbyggingsavtale Løkåsåsen - Valnesfjord
Rådmannens forslag til innstilling:
Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i dialog
med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift.
Plan- og utviklingsutvalg 22.01.2019:
Behandling:
Rådmannens forslag til innstillilng ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 009/19 Vedtak:
Innstilling til formannskapet:
Formannskapet ber Rådmannen utrede en sak til politisk behandling som går på en
helhetlig, moderne og fortettende bostruktur på Løkåsåsen i Valnesfjord. Saken
fremlegges til behandling i løpet av første halvår 2019. Fauske kommune skal gå i dialog
med Valnesfjord Nærmiljøutvalg for informasjon om videre fremdrift.
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FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

JournalpostID:
Arkiv sakID.:

Sak nr.
011/19

19/2351
19/248

Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen

Plan- og utviklingsutvalg

Dato
19.02.2019

Delegerte saker i perioden
Rådmannens forslag til vedtak:
Delegerte saker tas til orientering.
Underliggende saker:
004/19, 119/277 - Jøran Andre Engan - Pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig virkning Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt
VEDTAK:
Med hjemmel i pbl § 32-3, jf § 32-4 gis pålegg om stans av arbeidene på bolighuset i
Grønlibakken 6 med øyeblikkelig virkning.

Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når arbeidet er stanset.

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt:
I henhold til pbl § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel i pbl §
32-5 vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom det ulovlige arbeidet ikke
stanses øyeblikkelig.

En tvangsmulkt fastsettes som et engangsbeløp, en løpende mulkt eller en kombinasjon av
engangsbeløp og løpende mulkt. Momenter som vurderes ved fastsettelsen er blant annet
overtredelsens grovhet, fordeler ved overtredelsen og at den oppfordrer til rettidig oppfyllelse av
et pålegg.

Begrunnelse for vedtaket:
Bygningsmyndigheten besiktiget/ befarte eiendommen den 09.01.2019. Det ble da konstatert at
arbeidene er igangsatt uten søknad. Det gis overtredelsesgebyr ved igangsetting av arbeider uten
tillatelse, jf pbl 32-8.

Arbeidet er søknadspliktig i henhold til pbl § 20-1/ 20-2. Bygningsmyndigheten kan ikke se at det
er gitt tillatelse til igangsettingstillatelse for rehabilitering / hovedombygging. Arbeidet er dermed
i strid med plan- og bygningslovgivningen. Bygningsmyndigheten anses det som nødvendig å gi
pålegg med øyeblikkelig virkning på grunn av at tiltaket er av en slik størrelsesorden at dette går
inn i tiltaksklasse 2 eller 3. Dette kommer an på hvilken funksjon bygget er tenkt å ha etter
hovedombyggingen. Tiltaksklasse 2 og 3 krever uavhengig kontroll både på prosjektering og
utførelse i tiltaket.

Forelegg og andre opplysninger:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.

Etter pbl § 32-2 annet ledd opplyses det at et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil
kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom, jf. pbl §§ 32-6 og
32-7. Det orienteres om at ”Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke
etterkommet kan plan- og bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av
den som dommen eller forelegget er rettet mot”, jf. § 32-7 første ledd.

Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget
ikke gjennomføres.

Deres rettigheter:
De har rett til å uttale Dem før vedtak om ileggelse av tvangsmulkt fattes. Frist for dette settes til 3
uker fra brevets dato, jf pbl § 32-2 første ledd.

005/19, Salten Trekkhundklubb - Søknad om utvidet skuterdispensasjon for å opparbeide og
preparere hundeløype i Sulitjelma
VEDTAK:
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag § 3 bokstav e gis følgende tillatelse:

Salten trekkhundklubb gis tillatelse til opparbeiding og preparering av løype til

hundekjøring i henhold til vedlagte kart. Det er en forutsetning at ferdsel i løypa tar
hensyn til reindriftsnæringa og at løypa er åpen for allmennheten, samt at det tas
hensyn til vilt og andre brukere av området. Fauske kommune ber om at det blir laget egen trase for
hundeløypa der denne går i samme spor som løype til Kobberløpet.

Salten trekkhundklubb er selv ansvarlig for å sjekke snø/isforhold når det gjelder kjøring på vatn.

Tillatelsen gjelder til 1. mai 2021.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av
offentlig oppsyn/tilsynstjeneste:

Denne tillatelse med kart, førerkort og vognkort.
006/19, Svar på søknad om motorferdsel i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1.
ledd, bokstav c innvilges følgende dispensasjon:

Olav Bjørklund, Bodø, innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/27 . Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen
v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.
Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen
kjøring er ikke tillatt.

Vilkår for dispensasjonen:

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 17. januar 2019 (forutsetter snødekt
mark) tom 14. mai 2023.
2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai.
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og

mennesker

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune.

008/19, Innvilget søknad om dispensasjon for midlertidig bruk av 1. etasje i Storgaten 69 A
VEDTAK:
I medhold av pbl § 19-2 innvilges dispensasjon og midlertidig bruk av lokalene i 1. etasje i
Storgaten 69 A, G.nr. 103 B.nr. 388, på følgende tidspunkt:
18.01.2019 fra Kl. 16:00 til 19:01.2019 Kl. 02:00
26.01.2019 fra Kl. 16:00 til 27.01.2019 Kl. 02:00

009/19, 103/1617 - Dahl Bygg Prosjekt AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av
vertikaldelt 2-mannsbolig i to plan - BRA pr leilighet137,6 m2 carport BRA 18,2 m2 totalt BRA
312 m2 i Wallyskogen 13 A og B, Fauske
VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av
vertikaldelt 2-mannsbolig i to plan i Wallyskogen 13 A og B, Fauske gnr.103 bnr.1617 som omsøkt.
Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Dahl-Bygg AS, Ebbe Rørservice AS, Dahl Maskin AS og
Multiservice Fauske AS.

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales til kommunen (Regning vil bli tilsendt).

010/19, 119/1 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling
VEDTAK:

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 5.1 for fradeling av omsøkte tomt på inntil 0,9 dekar
som tilleggsareal til 119/116.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 0,9 dekar som tilleggsareal til eiendom 119/116 i Suølitjelma, Fauske kommune.

011/19, 103/1617 - Dahl Bygg Prosjekt AS - Innvilget søknad om tillatelse til oppføring av 6mannsbolig i to plan - BRA pr leilighet 82,5 m2 inkludert sportsbod totalt BRA 495 m2 i
Wallyskogen 15, Fauske
VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av 6mannsbolig i to plan i Wallyskogen 15, Fauske gnr.103 bnr.1617 som omsøkt.

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Dahl-Bygg AS, Dahl Maskin AS, Rørleggern Fauske AS og
Multiservice Fauske AS.

Tilknytningsavgift for vann og avløp må innbetales til kommunen (Regning vil bli tilsendt).

012/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1.
ledd, bokstav c innvilges følgende dispensasjon:

Fredrik Gravem innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/11 . Kjøringa skal foregå fra
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen
kjøring er ikke tillatt.

Vilkår for dispensasjonen:

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder 21. januar 2019 (forutsetter snødekt mark) tom
14. mai 2023.
2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai.
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune.

013/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1.

ledd, bokstav c innvilges følgende dispensasjon:

Cato Sandslett, Fauske innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/13. Kjøringa skal foregå fra
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen
kjøring er ikke tillatt.

Vilkår for dispensasjonen:

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 21. januar 2019(forutsetter snødekt mark)
tom 14. mai 2023.
2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai.
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune.

014/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd
bokstav c gis følgende tillatelse:

Lars Fossum, Valnesfjord gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på
vinterføre til egen hytte i Kvanto, gnr 62/108. Kjøringa skal foregå fra Engerud gård, jfr.

kartutsnitt.

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er
ikke tillatt.

Vilkår for tillatelsen:
1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 21. januar 2019 (forutsetter snødekt mark)
tom 14. mai 2023.
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai.
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn.
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

015/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd
bokstav c gis følgende tillatelse:

Bjørn Viggo Berg, Valnesfjord, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på
vinterføre til egen hytte på Djuposfjellet, gnr 60/45. Kjøringa skal foregå fra Kosmovassveien, jfr.
kartutsnitt.

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er
ikke tillatt.

Vilkår for tillatelsen:

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 21. januar 2019 (forutsetter snødekt mark) tom
14. mai 2023.
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai.
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn.
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

018/19, 101/1 - Ivar Leifseth - Søknad om tillatelse til tiltak - riving av gammelt
hus,bygningsnummer: 188901882 Heia 34b, 8210 Fauske
VEDTAK:
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20 – 1 e meddeles rivingstillatelse av eksisterende bolig i
Heia 34b, Fauske. Gnr. 101 bnr. 1.som omsøkt.

I medhold av SAK10 pkt.6-8 godkjennes ansvarsrett som selvbygger for Ivar Leifseth.
Østbø as har erklært ansvarsrett.

Rivingsavfall leveres godkjent avfallsmottak. Vedlagte miljøsaneringsbeskrivelse fra Østbø as skal
følges.

016/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1.
ledd, bokstav c innvilges følgende dispensasjon:

Håvar Olsen, Sulitjelma innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på
vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/21 . Kjøringa skal foregå fra

parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen
kjøring er ikke tillatt.

Vilkår for dispensasjonen:

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 21. januar 2019(forutsetter snødekt
mark) tom 14. mai 2023.
2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai.
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune.

017/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd
bokstav e gis følgende tillatelse:

Ketil Laxå, Sulitjelma, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt øst for Kjelvatnet til
egen hytte, beliggende øst for Kjelvatnet gnr. 119/1/303, jfr. kartutsnitt. Det kan kjøres inntil
4 dager tilsammen.

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke tillatt.

Vilkår for tillatelsen:
1.
2.
3.
4.
5.

Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 30.04.2019
Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt.
All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt.
All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort.

019/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd
bokstav c gis følgende tillatelse:

Laila Hjemaas, Fauske gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre
til egen hytte i Persjursodalen, gnr 62/70/4. Kjøringa skal foregå fra Nystad, jfr. kartutsnitt.

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er
ikke tillatt.

Vilkår for tillatelsen:
1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 6. februar 2019 (forutsetter snødekt mark)
tom 14. mai 2023
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai.

6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn.
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

020/19, Pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt jf pbl §§ 31-5 og 32-5
VEDTAK:
Pålegg om riving:
Med hjemmel i pbl § 31-5 pålegger bygningsmyndigheten Dem som eier av / ansvarlig for bolighuset i
Sandneshaugen 30, å rive tiltaket innen 01.07.2019.

Vedtak om tvangsmulkt:
Som et av virkemidlene i pbl for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 32-5 gitt hjemmel for ileggelse
av tvangsmulkt. Pbl § 32-5 første ledd, første setning har følgende ordlyd:

‘’Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plan- og
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg, herunder forbud,
innen en særskilt angitt frist.’’

Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en engangsmulgt på kr 50 000 og en løpende dagmulkt på kr 500
hvis bolighuset ikke er ferdig revet innen 02.07.2019.

Tvangsmulkten er fastsatt som engangsmulgt samt løpende dagmulkt på grunn av at bygget har vært i
dårlig forfatning i en årrekke, og det ved gjentatte ganger har løsnet bygningsdeler under tiden. Naboer
har ikke kunnet ferdes trygt ute, da området er utsatt for mye vind. Bygningen har kommunene ser det
mye råteskader, både på svill og bærende konstruksjoner. Bygningen har vært åpen i flere år og vært
utsatt for vær og vind slik at bærende konstruksjoner, innertak og yttervegger har store råteskader.
Taktro på yttertak har vært uten taktekke i en årrekke slik at også dette bærer stort preg av stort forfall.
Derfor ansees midlertidig sikring som en nødløsning som ikke fungerer på sikt.
Med tanke på første befaring, gjort i 2012, og at det ikke er gjort annet med bygningen enn nød-sikring

etter at yttervegg har gitt etter, ansees pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt og løpende
dagmulkt som eneste alternativ for å få avsluttet ulovligheten.

Engangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra overtredelsens alvorlighetsgrad, da med tanke på fare for liv
og helse samt at dette har vært en sak pågående gjennom flere år med flere utsettelser. Bygningen har
ikke blitt oppgradert til tilfredsstillende sikkerhet for omgivelsene, men i stedet kun har blitt sikret i
etterkant ettersom byggets konstruksjon har gitt etter med påfølgende pålegg om sikring gitt av
kommunen. Eier har i så måte unndratt seg sitt ansvar med å holde bygningen i forsvarlig stand i en
periode på flere år. Dette har medført til store negative konsekvenser for sikkerhet, liv og helse til
befolkning og omkringliggende bebyggelse.
Behovet for pålegg av tvangsmulkt begrunnes i av at bygningen har over flere år hatt mangel på
vedlikehold slik at sikkerhet for personer og omkringliggende bygninger ikke har vært god nok, og det
ikke har vært vilje fra eier til å gjøre noe for å bedre tilstanden på huset.

Dagmulktens størrelse er fastsatt ut fra samme kriterier som ovenstående. Dagmulkt er vurdert som en
nødvendighet og som preventivt tillegsmiddel for å unngå ytterligere utsettelser av nødvendig riving av
bygningen. Engangsmulkten er ikke er i samme størrelsesorden som rivekostnaden, og det ansees derfor
nødvendig med dagmulkt i tillegg som oppfordring til å etterkomme pålegget.

Tvangsmulkten anses etter dette å stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf. § 32-10.

Engangsmulkten forfaller 02.07.2019. Dagmulkten løper fra 02.07.2019 og inntil kommunen har mottatt
skriftlig underretning om at bolighuset i Sandneshaugen 30 er ferdig revet og tomten er ryddet.

Forelegg og andre opplysninger:
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.

Et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som kan få
samme virkning som rettskraftig dom, jf pbl §§ 32-6 og 32-7. Det orienteres om at ”Blir pålegg i
rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan plan- og bygningsmyndighetene la
de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot”, jf. § 32-7
første ledd. Det vises til forhåndsvarsel datert 20.12.2018.

Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget ikke

gjennomføres.

021/19, Mindre endring av reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 vedrørende boliger/bevaring offentlig ettersyn
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og delegasjonsvedtak K-sak 058/09
legges forslag til revidert reguleringsplan for Møllnveien ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
022/19, 119/379 - Marita Hagen - Innvilget søknad om tillatelse - Riving av brannskadet bolig,
Bygn.nr. 188920659 og BRA: 360 m2 i Glastunes 24, Sulitjelma
VEDTAK:
I medhold av PBL § 20-1 e) meddeles tillatelse til riving av boligen i Glastunes 24, G.nr. 119 B.nr.
379, som omsøkt.

Riveavfall må leveres til godkjent deponi.

Etter endt tiltak må fraksjonsrapport innsendes til kommunen.

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Norsk Saneringsservice AS

023/19, 115/39 - Stein Ove Tolstadløkken - Innvilget søknad om tillatelse om riving av enebolig,
Bygn.nr. 188903932 og BRA: 164 m2, i Medåsveien 19
VEDTAK:
I medhold av PBL § 20-1 e) innvilges tillatelse til riving av bolighuset i Medåsveien 19, G.nr. 115
B.nr. 39, som omsøkt.

Riveavfall må leveres til godkjent avfallsmottak.

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: Byggsøk Norge AS, Østbø AS, Salten
Entreprenør & Eiendom AS.

024/19, 118/1/524 - Even Carlsen - Innvilget søknad om tillatelse - riving av eksisterende hytte,
BRA: 33 m2, og oppføring av ny hytte på samme sted, BRA: 51 m2, i Villumvatnet 17,
Sulitjelma
VEDTAK:
I medhold av PBL §§ 20-1 a) og e) innvilges tillatelse til riving av eksisterende hytte med BRA: 33
m2 og oppføring av ny hytte med BRA: 51 m2 på samme sted i Villumvatnet 17, Sulitjelma, G.nr.
119 B.nr. 1 F.nr. 524

I medhold av SAK10 § 6-8 innvilges ansvarsrett som selvbygger for Even Carlsen som omsøkt.

Riveavfall må leveres til godkjent avfallsdeponi.

Følgende foretak har erklært ansvarsrett i tiltaket: Rindalshytter AS.

025/19, 101/64 - Mat-Hjørnet AS Spar Finneid - Innvilget søknad om tillatelse til tiltak,
inngangsparti som tilbygg, BRA: 20 m2 og BYA 22 m2, til butikk i Finneidgata 1
VEDTAK:
I medhold av PBL § 20-1 a) innvilges søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg med BRA: 20 m2,
til butikken i Finneidgata 1, G.nr. 101 B.nr. 67, som omsøkt.

Takstmann Kenneth Johansen har erklært ansvarsrett i tiltaket.

026/19, 103/1601 - Mesterbygg Fauske AS - Innvilget søknad om igangsettingstillatelse grunnarbeider for to rekkehus i byggeområde B5, Nedre Hauan Vest
VEDTAK:
I medhold av PBL § 20-1 k) innvilges igangsettingstillatelse for grunnarbeidene i byggeområde B5 i
Nedre Hauan Vest, G.nr. 103 B.nr. 1601, som omsøkt.

Følgende foretak har erklært ansvarsrett: Mesterhus Fauske AS og Larssen Maskin AS.

027/19, 103/1066 - Fauske kommune - Innvilget søknad om tillatelse til renovering av vestlig
fasade på underetasjen og ombygging av deler av underetasjen på Fauske Helsetun,
Helsetunet 2, Fauske
VEDTAK:

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 c), d) og f) innvilges igangsettingstillatelse til
renovering av vestlig fasade på underetasjen og ombygging av deler av underetasjen på Fauske
Helsetun, Helsetunet 2, Fauske gnr.103 bnr. 1066.

Miljøsaneringsbeskrivelse, utarbeidet av Norconsult AS, datert 06.10.2017 legges til grunn ved
rivings- og saneringsarbeidet. Rivingsavfall leveres til godkjent avfallsmottak, som beskrevet i
miljøsaneringsbeskrivelsen.

Brannkonsept, utarbeidet av Cowi AS, datert 31.10.2018, med beskrevne krav skal følges.

Følgende firmaer har erklært ansvarsrett: Norconsult AS, Cowi AS, Fauskebygg AS, Rørleggern
Fauske AS, Lettbyggteknikk AS og Fauske Elektro AS.

028/19, 119/1/47 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling
VEDTAK:
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar
for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/47.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/47 vest av Tjalanisvannet og syd
av Kjeldvatn i Sulitjelma.

029/19, 119/1/22 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling
VEDTAK:
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og delegasjon
innvilges dispensasjon fra kommunedelplanens § 2.2.2 for fradeling av omsøkte tomt på inntil 1 dekar
for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/22.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte fradeling av
tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/22 mellom Balvassveien og Såkivann i
Sulitjelma.

Vilkår:
Eiendomsgrense skal ikke på noe punkt være nærmere enn 10 meter fra vannlinje vist på kart.

030/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 1.
ledd, bokstav c innvilges følgende dispensasjon:

Odd Elling Albert Stensland innvilges dispensasjon til transport av bagasje og utstyr med
snøskuter på vinterføre til egen hytte i Saltdal kommune, gnr 67/1/68. Kjøringa skal foregå fra
parkeringsplassen v/Skihytta, jfr. vedlagte kartutsnitt.

Denne dispensasjonen gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen
kjøring er ikke tillatt.

Vilkår for dispensasjonen:

1. Dispensasjon etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 31. januar 2019 (forutsetter snødekt
mark) tom 14. mai 2023.
2. Dispensasjonen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. Sesonglengde er tom 2. søndag i mai.
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Dispensasjon med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

Denne tillatelse gjelder kun sammmen med tillatelse gitt av Saltdal kommune.

031/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark fra Paulsen/Alexandersen etter § 5
første ledd, bokstav c, avslås. Begrunnelsen er at avstanden fra nærmeste brøyta vei til hytta er
under 2,5 km, jfr. kartustnitt.

I Sulitjelma er det 8 leiekjøringsløyver (Sulitjelma Turistsenter) som kan benyttes til omsøkte
transport til hytta.

032/19, 104/510 -Monica Johansen - Innvilget søknad om godkjenning av kjeller i enebolig.
BRA :177 m2, Tjeldveien 8,Fauske
VEDTAK:
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 31-2 fjerde ledd, godkjennes kjelleren samt nedgang til
denne i Tjeldveien 8,Fauske gnr.114 bnr.510 som omsøkt
Bod må utvides til 5 m2 event. etableres oppbevaringsplass for hyblene i vedskjul..

Det må etableres 4 parkeringsplasser. Jfr. Kommuneplanen § 1.15.2. Før ferdigattest kan utstedes
må det fremlegges en parkeringsplan.

Følgende firma har erklært ansvarsrett : Murmester Sigurd Tverrå AS.

033/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd
bokstav e gis følgende tillatelse:

Arild Eliassen og Roy helskog, Fauske, gis tillatelse til transport av ved fra hogstfelt i Nordalen, gnr 94/2
til Solvika, jfr. kartutsnitt. Det kan kjøres inntil 20 dager tilsammen.

Denne tillatelsen gjelder kun transport av ved og det skal føres kjørebok. All annen ferdsel er ikke tillatt.

Vilkår for tillatelsen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tillatelse etter § 5 bokstav e gjelder tom 5. februar til 30.april 2019.
Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
All kjøring utenom angitte områder avmerket på kart er forbudt.
All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er forbudt.
Søker må selv innhente tillatelse fra grunneier, dersom det kjøres på privat grunn.
All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Tillatelse med kartutsnitt/kjørebok, hogsttillatelse, førerkort og vognkort.

034/19, 104/423 og 461 Sulitjelma Boligfond - Søknad om deling/justering av grunneiendom ny søknad

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse som omsøkt til
fradeling av en parsell ca 800 m2 fra g.nr. 104 b.nr. 423 som boligtomt og parsellen tillegges g.nr.
104 b.nr. 461 i Fauske kommune.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse som omsøkt til
fradeling av en parsell ca 290 m2 fra g.nr. 104 b.nr. 461 som tilleggsareal til g.nr. 104 b.nr. 423 i
Fauske kommune.

036/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd
bokstav c gis følgende tillatelse:

Geir Johansen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre
til egen hytte i Lakså, gnr 92/2. Kjøringa skal foregå fra Solvika, jfr. kartutsnitt.

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er
ikke tillatt.

Vilkår for tillatelsen:
1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 6. februar 2019 (forutsetter snødekt mark)
tom 14. mai 2023.
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai.
6. Søker skal selv innhente tillatelse fra grunneier dersom ferdsel skjer på privat grunn.
7. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

037/19, Svar søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd
bokstav c gis følgende tillatelse:

Per-Øyvind Kristiansen, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på
vinterføre til egen hytte v/Kjelvatnet, gnr 119/1/70. Kjøringa skal foregå fra hogstfelt i Stordalen,
jfr. kartutsnitt.

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er
ikke tillatt.

Vilkår for tillatelsen:

1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 7. februar 2019 (forutsetter snødekt mark)
tom 30.04.2019.
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig
oppsyn/tilsynstjeneste:

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

039/19, Svar på søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
VEDTAK:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd
bokstav c gis følgende tillatelse:

Anders Korsvik, Fauske, gis tillatelse til transport av bagasje og utstyr med snøskuter på vinterføre
til egen hytte i Tjalanisbukta, gnr 119/475. Kjøringa skal foregå fra parkeringsplassen
v/Kjelvasskrysset, jfr. kartutsnitt.

Denne tillatelse gjelder kun transport av bagasje, utstyr og brensel til hytta, all annen kjøring er
ikke tillatt.

Vilkår for tillatelsen:
1. Tillatelse etter § 5 første ledd bokstav c gjelder fom 7. februar 2019 (forutsetter snødekt mark)
tom 14. mai 2023.
2. Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
3. All kjøring utenom angitt trase avmerket på kart er ikke tillatt.
4. All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.
5. Sesonglengde: Fom 15. oktober (forutsetter snødekt mark) tom 2. søndag i mai.
6. All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker.

Følgende dokumenter skal følge kjøretøyet og fremvises på forlangende av offentlig

oppsyn/tilsynstjeneste:

Tillatelse med kartutsnitt, førerkort og vognkort.

040/19, 119/1/528 - Statskog - Søknad om deling og oppmåling
VEDTAK:

Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 – 2 og
delegasjon innvilges dispensasjon fra Planbestemmelser Del 1 §1.3 Plankrav for fradeling av
omsøkte tomt på inntil 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/528.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 og delegasjon gis det tillatelse til omsøkte
fradeling av tomt på 1 dekar for eksisterende hytte med punktfeste nr. 119/1/528 mellom
Balvassveien og Kjeldvatn i Sulitjelma.

Geir Mikkelsen

rådmann
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Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark
Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre det fremlagte
forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark.
Vedlegg:
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Plankart_Sulitjelma opplevelsespark_08.02.19

1403731

reguleringsbestemmelser_08.02.19

1403732

Saksopplysninger:
Fauske kommune fremmer forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark 18412008008. I forbindelse med tenkt etablering av nye hyttetomter i området ser rådmannen det
nødvendig å oppdatere bestemmelsene for å forenkle prosessen med fradeling av hyttetomter innenfor
de områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse. Dette innebærer blant annet en detaljering av
plankartet i forhold til tillatt plassering av bygninger.
Saken har på grunn av tilpasninger i plankart og bestemmelser vært på utvidet offentlig ettersyn i
perioden 23.11.18 – 07.01.19. Det er avsatt et område til etablering av skutergarasjer innenfor SAA.
Det er innkommet totalt 5 uttalelser til det reviderte planforslaget. Ingen uttalelse fra Nordland
fylkeskommune. Hver enkel merknad er innført i sin helhet. Deretter er det gjort en
vurdering/anbefaling vedrørende problemstillingen slik den framstår.
Statens vegvesen, 20.12.18
Uttalelse - revidert forslag til endring av områdeplan for Sulitjelma opplevelsespark
Vi viser til brev, datert 23. november 2018, og vårt tidligere brev i saken, datert 2. juli 2018.
Saksopplysninger
Forslag til endret reguleringsplan for Sulitjelma opplevelsespark har ligget ute til offentlig
ettersyn. Det er innkommet 7 uttalelser til planforslaget, bl.a. fra oss. Revidert planforslag
legges ut på en ny offentlig høring.
Vår vurdering av planforslaget

I brev, datert 2. juli 2018, skrev vi bl.a. følgende:
«Vi har gått i gjennom planforslaget, og har følgende kommentar til det:
· Parkeringsplassene langs fylkesvegen er ikke utformet i henhold til våre håndbøker.
· Det samme gjelder for utforming av krysset Stordalveien – Dajaveien.
· Siktlinje fra krysser i plankartet må tegnes inn, eller tas inn som krav i planbestemmelsene.
På grunn av trafikksikkerhetsårsaker krever vi at kommunen til hensyn til våre synspunkter,
og retter opp plankartet.»
I sakspapirene fra kommunen står bl.a. følgende:
«Det er i opprinnelig høringsendring ikke gjort noen endringer i forhold til kryss Stordalveien
/ Dajaveien. Parkering langs Stordalveien er ikke etablert etter håndboka. Det er i opprinnelig
vedtatt plan utført en utvidelse av disse.
I revidert plankart er det utført justering av krysset Stordalveien/Dajaveien, samt at det er
tegnet inn siktlinje. Vegtrasene har fått inntegnet senterlinje og kant kjørebane.»
Vi har gått i gjennom det reviderte planforslaget, og mener dessverre at kommunen ikke har
tatt fullt hensyn til våre tidligere merknader i saken. Parkeringsplassene er ikke utformet i
henhold til våre handbøker, og det samme gjelder for krysset Stordalveien/Dajaveien. Dette
må rettes opp før planen blir vedtatt.
Konklusjon
På nåværende tidspunkt har vi ikke flere innspill eller kommentarer til planforslaget, men
forbeholder oss retten til å komme med ytterligere innspill senere i prosessen.
Gjerne ta kontakt hvis noe et uklart.
Vurdering/anbefaling
Det har i etterkant av høringsperioden vært en dialog med Statens vegvesen. Plankartet har blitt
oppdatert med tanke på utarbeidelse av parkeringsplasser, samt visning av siktlinjer/hensynsoner i tråd
med håndbok N100. Oppdatert plankart er nå godkjent hos saksbehandler i Statens vegvesen.

Fylkesmannen i Nordland, 07.01.19
Fylkesmannen viser til høring datert 23.11.18 av endring i områdereguleringsplanen for Sulitjelma
opplevelsespark.
Fylkesmannen har med virkning fra 01.01.18 blitt delegert myndighet til å samordne innsigelser fra
regionale statsetater til kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven. Til denne plan
foreligger det ingen innsigelser, og derfor intet samordningsbehov.
PLANFAGLIGE RÅD
Plankartet er foreslått oppdatert i henhold til dagens sosi-standard etter gjeldende plan- og
bygningslov. Dette har vi ingen merknader til.
Når det gjelder endringen av parkeringsareal FP2 til kombinert parkering/næring (SAA) og samtidig
utvidelse med seks daa, bemerker Fylkesmannen at avstanden fra dagens etablerte parkeringsplass til
det østre elveløpet mellom Øvre og Nedre Daja bør opprettholdes. Dette for å sikre at det forekommer

en sone med høytvoksende vegetasjon mellom område SAA og elva. Eksisterende kraftlinje vest for SAA
gjør at vegetasjonen helt ned mot elveløpet holdes nede. Følgelig bør det bevares et skjermende
vegetasjonsbelte mot det nå foreslåtte kombinerte formålsområdet.
Endringer i planbestemmelsene
Det er bl.a. for byggeområde for fritidsboliger (H1-H9) foreslått endringer i bestemmelsene om krav til
bebyggelsesplan etter 85-loven til situasjonsplan. Loven eller kart- og planforskriften definerer ikke
situasjonskart eller situasjonsplan brukt i byggesak. Situasjonsplan benyttes nok i dag som en mer eller
mindre definert standardisering av informasjonsutveksling i byggesaksbehandlingen, men er til forskjell
fra tidligere bebyggelsesplan ikke en juridisk bindende detaljplan underlagt saksbehandlingsregler og
offentlig medvirkning. Hensikten med dagjeldende krav om bebyggelsesplan var å fastsette mer i detalj
hvordan grunnen innenfor planens begrensningslinje skal nyttes eller vernes (dvs. fastlegge arealbruk og
utforming av bygninger, anlegg og tilhørende utearealer), og danne rettsgrunnlag for gjennomføring av
tiltak og utbygging, jf. dagjeldende pbl.85 § 28-2.
Departementet har uttrykt ved flere anledninger (herunder tolkningsuttalelse av 14.04.2016 og i
spørsmål og svar om kap. 12 i pbl. på departementets egne sider) at der det i gamle
reguleringsplaner er stilt krav om bebyggelsesplan, vil dette kravet i dag innebære at det må
utarbeides detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 2008.
Fylkesmannen har vanskeligheter med å se at det foreligger endrede forhold som skulle tilsi at
kravet om detaljavklaring gjennom reguleringsplan (etter gjeldende rett detaljreguleringsplan) bør
fravikes.
Vurdering/anbefaling
Elva er i dag tørrlagt men det er vurdert at man likevel må ta hensyn til at det kan forekomme flom. Det
er tatt inn i bestemmelsene at overflate gulv på garasjene innenfor SAA ikke må ligge lavere enn kote
381,0 (NN1954). Dette for å sikre tilstrekkelig nivåforskjell mellom bebyggelse og elveløpet.
Planforslaget har høyere detaljnivå enn opprinnelig plan. Det er klare bestemmelser på grad av
utnytting, mønehøyde, takvinkel osv. Det er i tillegg angitt byggegrense og felles plasser til parkering.
Rådmannen vurderer at føringer gitt i plankart og bestemmeler gir gode retningslinjene for fremtidig
bebyggelse. Nødvendigheten av en detaljreguleringplan anses i dette tilfellet som mindre vesentlig.
Sulitjelma Fjellandsby AS, 07.01.19
Vi ser at spørsmålet vedrørende veien er foreslått tatt med på årets budsjett og håper dette fører frem.
Vi ser allerede nå at veien er for smal for møtende trafikk og med rundt 1000 gjester i fjellandsbyen
nesten hver helg i sesongen er dette kritisk. I tillegg til gjester skal det også være plass til brøytebil og en
god del folk som benytter veien mellom fjellandsbyen og turistsenteret til fots. Kommunen har allerede
anerkjent dette problemet med redusert hastighet på veien og skilting av dette. Skiltene er satt på ca 3m
høyde som illustrer forventet mengde snø i området. Vil også bemerke at broen ved vannrenseanlegget
ligger lavere enn veien og er på et normalt snøår en potensiell trafikkfelle.
Statskog bemerket i sin kommentar til første forslag til endring av områdeplan at vi har en del løyper
utenfor den opprinnelige traseen. Disse løypene har vært en viktig del i utviklingen av anlegget og bør
integreres i eventuelle nye utbygginger i henhold til reguleringsplanen. Vedlagt ligger en grov skisse av
disse traseene og et tenkt prosjekt fra IL Malm kalt «Malmbakken». Nye traseer og heiser er en

forutsetning for en helhetlig utvikling av området. Med mere gjester og hytter i området presses
kapasiteten på skiheisene og tilbudet må videreutvikles.
Vi ønsker imidlertid ikke at heistraseer skal «stjele» plass til utbygging av hyttefelt. Vi håper derfor at
regulerte areal ikke forminskes av traseer, men heller utvides litt der det er naturlig slik at traseene kan
være der de er og skape Ski in/Ski out muligheter.
Vedlagte tegning viser Malmbakken som vil påvirke 2 potensielle hyttetomter og en mulig flytting
avdagens barnebakke til et område regulert til boligformål.
I tegningen er:
Røde strek traseer vi bruker i dag.
Gule strek traseer i malmbakken
Blå linjer er heis i malmbakken og aktuell flytting av dagens barneskitrekk
I reguleringsplanen §2.1 er det lagt inn en bestemmelse om at all bebyggelse skal ha saltak. Vi ønsker at
denne begrensningen oppheves og at det åpnes for bebyggelse med pulttak der det ellers ikke er store
avvik fra byggemønstret i området.
I reguleringsplanen er det regulert inn langrennsløype fra fjellandsbyen og ned til skytterbanen. Det er
startet en prosess med opparbeidelse av standarden på denne, gjort av Sulitjelma Fjellandsby
Velforening. Vi støtter dette arbeidet og ønsker at det legges til rette for at hele langrennsløypen kan
opparbeides på sommertid. Dette vil gjøre løypen tilgjengelig for gående/syklende/rullestolbrukere på
sommertid og for langrenn/skiskyting ved første snøfall.
Vurdering/anbefaling
Planforlaget har allerede vært på utvidet ettersyn og det er viktig og få vedtatt de endringene som
allerede er foreslått. Eventuelle endringer av formålene til alpinanlegget er ikke klarert med
planmyndighetene og må tas i en egen planprosess. Rådmannen ber om at slike innspill kommer inn
tidligere i planprosessen.
Utvidelse til møteplasser langs Dajaveien ble foreslått til årets budsjett, men dette ble dessverre ikke
tatt med i investeringsplanen for 2019.
Det er ønskelig å videreføre den arkitektoniske utformingen som allerede er etablert i området. Det kan
oppstå store snømengder i Sulitjelma. Generelt tåler saltak mer belastning. Bestemmelsene om krav av
saltak for fritidsboliger opprettholdes.

Sulitjelma Fjellandsby Velforening, 07.01.19
Sulitjelma Fjellandsby Velforeningen har følgende merknader til planforslaget:
Vi som er eiere av leilighetene i Sulitjelma Fjellandsby, ber om at det i endring til områdeplanen tas
innet punkt om utbedring av veien fra krysset inn til Sulitjelma Turistsenter AS og videre til kafeen på
Sulitjelma Fjellandsby. I tillegg til oss ca 60 leilighetseiere, holder Saltdalshytta på å sette opp i første
omgang 12 hytter, og hyttefeltet er regulert til 30 hytter totalt. Det er også klart for bygging på 4 – 6
tomter i løpet av sommeren. Dette vil bety en betydelig økning av trafikk i området.
Velforeningen har i samarbeid med Fjellandsbyen, begynt å anlegge en gang- og sykkelsti fra
barnebakken og ned til gapahuken ved Dajavatnet. Vi har planer om å forlenge den til å gå rundt
skytterbanen og tilbake til barnebakken. Dette gjør vi for å gi et friluftstilbud som alle kan benytte seg

av, og som et ledd ifht et Folkehelseperspektiv. Dette vil også gjøre at aktiviteten til området vil tilta, og
da er det viktig at infrastrukturen er på plass. Slik veien fremstår i dag, er den altfor smal og vi er
bekymret for trafikksikkerheten. Samtlige eiere betaler kommunale avgifter og eiendomsskatt til
kommunen, som tilsvarer ca kr 170 000,- pr år, og da burde man kunne forvente bl.a. en bredere og
bedre standard på veien.
Vurdering/anbefaling
Rådmannen synes det er meget positivt at anlegges en gang- og sykkelsti fra barnebakken ned til
gapahuken. Utvidelse til møteplasser langs Dajaveien ble foreslått til årets budsjett, men dette ble
dessverre ikke tatt med i investeringsplanen for 2019.
Statskog, 06.12.18
Viser til brev av 06.12.18 med revidert forslag
Statskog SF er positive til de justeringer i bestemmelsene og plankart som nå er tatt inn. Det forhold at
man justerer litt på arealutnyttelsen i byggeområdene for fritidsbebyggelse mener vi bidrar til en bedre
arrondering av tomtene. I tillegg er det nå tatt inn i planen et større areal (SAA) til
parkering/scootergarasjer. Det gjør oss mye bedre i stand til å videreutvikle tilbudet til brukerne av
Sulisfjellene sammen med de eksisterende næringsaktørene der.
Vurdering/anbefaling
Tas til etterretning.
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Bestemmelser i tilknytning til
REGULERINGSPLAN FOR SULITJELMA
OPPLEVELSESPARK/endringer
i Fauske kommune
§ 1 GENERELT
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.
Området reguleres til følgende formål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Byggeområder: Områder for fritidsbebyggelse, allmennyttig formål, turistsenter, bensinstasjon
Landbruksområder: Skogbruk
Offentlige trafikkområder: Fylkesveg.
Friområder: Idrettsanlegg, skiløype, lekeområder, park (nærmiljøanlegg)
Fareområder: Høyspenningsanlegg, skytebaner, flom/tilbakeslagsfare, frisiktsone.
Spesialområder:Vann- og avløpsanlegg, kraftforsyningsanlegg, friluftsområder i vassdrag.
Fellesområder: Felles adkomstveg/parkeringsplass
Kombinerte formål: Allmennyttig/skiløype

§ 2 BYGGEOMRÅDER H1-H9
2.1 Byggeområder for fritidsbebyggelse
Frittstående enkelthytter(med 1 boenhet) innenfor områdene H1-H9 kan ha maksimalt tillatt
bruksareal T-BRA= 150 m2 inkl. ev. uthus/anneks. Ved utskillelse av egen tomt skal denne ikke
overstige 1,2 daa, og %-BYA ikke overstige 20%.
Største tillatte raft høyde er 4 m, regnet i forhold til flatt terreng, og 5 m regnet i forhold til skrått
terreng.
Konsentrert fritidsbebyggelse, herunder firmahytter, rekkehytter og leilighetshytter med flere
boenheter kan ha maksimalt tillatt bruksareal T-BRA=500 m2 inkl. ev uthus/anneks.
Der det utskilles tomter for enkeltbygninger eller husgrupper skal %-BYA ikke overstige 30%.
Største tillatte raft høyde er 6,85 m, regnet i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.
Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 35 grader.
Bebyggelsen skal ha god form og materialbehandling.
Tak må ikke være blankt eller ha lysreflekterende overflate. Uthus skal tilpasses tilhørende hytte med
hensyn til materialvalg, form og farge.
Som grunnlag for kommunens vurdering av bebyggelsens tilpasning til terreng og omgivelser
skal det utarbeides illustrasjonsplaner som gir et helhetlig bilde av bebyggelsen i forhold til
omgivelsene.
Utbygging skal gjennomføres etappevis i henhold til godkjente detaljerte
situasjonsplaner for naturlig avgrensede områder i målestokk 1:500.
Situasjonsplanene skal vise plassering av bygninger, veitraseer, parkeringsplasser og andre
kommunaltekniske installasjoner, samt rammer for bygningers størrelse, utforming og
materialbruk.
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Ny avkjørsel fra fylkesveg 543 skal være opparbeidet før utbygging av områdene starter.
Adkomstveger, vannforsynings- og avløpsanlegg skal være opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk.
Veranda kan etableres i røstvegg på eksisterende boliger innenfor H1 og H2. Dette forutsettes at
brannkrav/avstand til nabogrense/nabobygning er i tråd med teknisk forskrift. Maksimal
dybde/utstikk skal være 2 m. Bredden avgrenses av hus kroppen, maksimalt 3,6 m.

2.2 Turistsenter Område, T1 - T2.
I område T 1 -T 2 kan nåværende bygninger opprettholdes i sin nåværende form og størrelse. Tiltak som
tilbygg, påbygg og nye bygninger/anlegg kan, etter søknad, tillates av planutvalget i den grad tiltaket
sammenfaller med formål "turistsenter". Prosent bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige
35%.
Campingvogner og bobiler kan kun oppstilles på anviste plasser. Påbudt minsteavstand (campingvogn,
bobil, telt) er 3 meter. Dimensjon på fortelt/spikertelt tilknyttet campingvogner skal være maksimalt
2,5 m dypt og 5,0 m bredt og med flatt tak ikke høyere enn campingvogna. Teltet kan ikke være lenger
enn vogna, selv om vogna er under 5,0 m. Ved spisstak må takvinkel ikke overstige 8 grader, og
mønehøyden maksimalt 0,4m over vogna. Ved skråtak løsning kan taket maksimalt være 0,2 m over
vogna. Farge og materialvalg skal være nøytralt og mest mulig likt campingvogna. Fortelt/spikertelt
skal være uten ildsted og skal generelt demonteres når campingvogna flyttes. Ved kortvarig flytting
kan det av sentereier gis et særskilt unntak fra plikten til demontering. Før planlegging/oppstart av nytt
spikertelt skal det tas kontakt med sentereier for godkjenning.
Områdene skal forsynes med godkjente installasjoner for drikkevannsforsyning og avløp med
servicerom i samsvar med godkjent situasjonsplan. Videre skal det etableres en godkjent
renovasjonsordning.
2.3 Områder for allmennyttig formål
Område A1
I område A1 kan det oppføres servicebygg for alpinanlegget. Bygget kan bl.a. inneholde smørebu,
varmestue, bevertningslokale, skiutleie, toaletter, lagerrom, vaktmesterrom og lignende. Maksimalt
prosent bebygd areal (%-BYA) = 30%. Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 20 og 40
grader. Største raft høyde 7 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Adkomstveger, vannforsynings -og avløpsanlegg skal være opparbeidet før byggetillatelse gis.
Område A2
I område A2 kan eksisterende skytebaneanlegg m/bygninger opprettholdes og vedlikeholdes. Anlegget
kan også utbygges etter behov med nødvendige sikkerhetssoner innenfor avsatt areal. I tillegg kan det
anlegges en skytebane med nødvendig sikkerhetssone for skiskyting i tilknytning til de på plankartet
viste skiløyper m/standplass.
Skytebaneanlegget skal drives etter de retningslinjer som gjelder for slike baner, jfr. Justisdepartementets forskrifter av 1. juli 1988 om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile
skytebaner. Området kan også en gang i vinterhalvåret benyttes til dragracing konkurranse.
Skytebaneanlegget kan kun brukes i henhold til instruks som er godkjent av politiet.
Område A2 kan nyttes som aktivitetsplass hvor permanent bygging av lavvo, gammer, danseplass,
gapahuk, ildsted, klatrevegg og lignende er tillatt.
Området kan utbygges etter godkjent bebyggelsesplan/situasjonsplan
Området kan for øvrig drives i samsvar med jordlovens, skogbrukslovens og reindriftslovens
bestemmelser, men på en slik måte at driften tilpasses de aktiviteter som planen beskriver.
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Område A3
Område A3 kan nyttes som aktivitetsplass hvor bygging av ikke permanente innretninger som
ishotell, lavvo, ildsted, o. l. er tillatt.
Området kan utbygges etter godkjent situasjonsplan og kan for øvrig drives i samsvar med jordlovens,
skogbrukslovens og reindriftslovens bestemmelser, men på en slik måte at driften tilpasses de aktiviteter
som planen beskriver.
Adkomst til A3 skal etableres med avstand på minimum 50 m fra FB9651 og FB9330.
2.4 Område for bensinstasjon, BS
På område BS kan det etableres inntil fem bensin/dieselpumper med tak og tilhørende trafikkareal for å
betjene kjøretøyer inntil kjøretøytype buss. Prosent bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 35 %.

2.5 Enkeltstående hyttetomter i skogbruksområder,
I skogbruksområdet kan eksisterende, lovlig oppførte bygninger benyttes som fritidsbolig (hytte) med
tilhørende uthus. Nye hyttetomter fremgår av plankartet. Nye hytter kan oppføres i en etasje med maks
raft høyde 3,0m og mønehøyden maks 5,5 m målt fra overkant grunnmur/pilar. Maks tillatt bruksareal
(T.BRA) på hyttebebyggelsen er 100 m2 inklusive uthus/anneks. Hyttene skal utformes slik at
grunnmur/innvendig gulv trekkes så langt ned mot terreng som mulig. Bebyggelsen skal ha god form og
materialbehandling. Tak skal ikke være blankt eller ha lysreflekterende overflate. Uthus/anneks skal
tilpasses hytta med hensyn til materialvalg, form og farge. Terrasser skal totalt sett ikke utgjøre mer enn
25 % av hyttas grunnflate og kommer i tillegg til hyttas grunnflate.
Vann og avløp tillates ikke innlagt i hytte/uthus/anneks. Evt. anlagte brønner skal være forsvarlig sikret
og merket for skiløpere ved vinterbruk. Innlagt strøm skal skje ved bruk av jordkabel.
Som toalett i nye hytter skal brukes bio-do e. lign. av godkjent type. Do bygges i tilknytning til
uthus/anneks.
For alle hytter kan det utskilles tomt ved punktfeste. Plassering av hyttene skal være innenfor de
sirkelflater som er vist på planen.
Frakt av byggematerialer m.m. til hyttetomtene med kjøretøy skal skje på frossen snødekt mark eller ved
bruk av helikopter.
Nødvendige parkeringsplasser skal være opparbeidet før utbygging av områdene starter. Det er ikke
tillatt å opparbeide bilveg eller benytte eldre kjørbare veger til motorisert ferdsel til nye eller
eksisterende hytter.
For område S27 gjelder:
Hyttetomtene 1001-1004, F 33 og 9621 skal ha gangadkomst fra parkeringsplass PF6.
Hyttetomtene 1007-1010,1012-1018,1020-1022,1024 og 9783 skal ha gangadkomst fra
parkeringsplass PF7.
Hyttetomtene 1023, 1025-1026, 1028-1032, F57, F322 og 9781 skal ha gangadkomst fra
parkeringsplass PF8
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§ 3 SKOGBRUKSOMRÅDER
Områdene regulert til skogbruk skal disponeres og drives i samsvar med jordlovens, skogbrukslovens
og reindriftslovens bestemmelser, men på en slik måte at driften tilpasses de aktiviteter som planen
beskriver.
Eksisterende og nye frittstående hytter innenfor området inngår som vist på plankartet.
§ 4 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER
4.1 Areal til offentlig veg
Området regulert til offentlig veg opprettholdes som fylkesveg. Avkjørslene fra Fv.543 til
parkeringsplassene og kryssene skal dimensjoneres og utformes i henhold til håndbok N100, med krav
til frisikt etter standardklasse S2 og dimensjonerende fart 80km/t.
§5 FRIOMRÅDER
5.1 Nærmiljøanlegg F1
Områdene kan opprettholdes som naturområde eller gis en forsiktig parkmessig behandling for rasting
og uhindret rekreasjon. Områdene kan forsynes med enkle bord og benker, gapahuker, bålplasser,
fiskebrygger, båtplasser, turstier, lekeplasser o.l., alt tilpasset alle befolkningsgrupper.
Bygninger kan ikke oppføres i området hvis det ikke har direkte tilknytning til aktivitetene for
området.
Områdene kan drives i samsvar med jordlovens, skogbrukslovens og reindriftslovens bestemmelser,
men på en slik måte at driften tilpasses de aktiviteter som planen beskriver.
5.2 Område F2
Områdene er avsatt som nærmiljøanlegg for lekaktiviteter som skileik med barneskitrekk, aking og
ballspill. Området kan opprettholdes som naturområde eller opparbeides og tilpasses de aktuelle
aktiviteter tilpasset alle befolkningsgrupper. Motorisert ferdsel er kun tillatt for betjening/vedlikehold
av lekeområdene. Bygninger kan ikke oppføres i områdene.
Nødvendige parkeringsplasser skal være opparbeidet før utbygging av de enkelte områder starter.
§ 6 IDRETTSOMRÅDER
6.1 Område I1
Området kan opparbeides som alpinanlegg, herunder skitrekk/heis i henhold til Norges skiforbunds
regler, herunder varmestue og andre bygninger som har sammenheng med driften av alpinanlegget.
Motorisert ferdsel er kun tillatt for betjening/vedlikehold av alpinanlegget.
I området kan det ryddes åpne traseer i skog. I traseene er motorisert ferdsel kun tillat for betjening
/vedlikehold av alpinanlegget. Det skal ikke opparbeides veimessige anlegg utover rydding av skog og
preparering på snø som skuter/skiløype.
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6.2 Område I2
Området kan opparbeides og bebygges som langrennstadion i henhold til Norges skiforbunds regler,
herunder bygninger som inneholder varmestue, smøreboder, tidtager bu, speaker bu og lignende.
Bygninger skal om mulig være tilpasset alle befolkningsgrupper. Motorisert ferdsel utover snø
preparering av skiløyper og stadionområde er ikke tillatt.
Nødvendige parkeringsplasser skal være opparbeidet før utbygging av de enkelte områder starter.

§ 7 SPESIALOMRÅDER
7.1 Friluftsområder i vassdrag, FL1 - FL7.
Ved evt. planlegging og gjennomføring/utbygging av gang-/turveger og andre anlegg for
friluftsaktiviteter skal god tilgjengelighet sikres for så stor del av befolkningen som mulig. De
tilgjengelige turveger skal forsøkes plassert slik i terrenget at større stigninger enn 1:20, evt. 1:15 over
kortere strekninger, unngås.
7.2 Område FL1 -FL 7
Innenfor områdene regulert til friluftsområde i vassdrag tillates alminnelige friluftsaktiviteter.
I område FL 3 og FL 4 kan det opparbeides anlegg for vannsportsaktiviteter (roing/padling) etter en på
forhånd godkjent plan. Det skal ikke legges til rette for vannsportsaktiviteter innenfor hensynsonene.
I det vassdragsnære området tillates ingen inngrep som forringer vassdragets verdi for friluftsliv,
leveområde for vilt og fisk, kulturminner og kulturmiljø.
7.3 Areal til VA-anlegg Område K1 – K4
Området er avsatt til oppføring/anlegg av renseanlegg for kloakkavløp.
Eier/fester av anlegget skal ha ansvaret for, og kostnadene med å sette opp og vedlikeholde
tilstrekkelig gjerde med avlåst port rundt området for å holde beitende dyr borte fra tomta/anlegget.
§ 8 FELLESAREALER
Veier og parkeringsplasser som vist på plankartet skal være felles for brukerne i området, og
opparbeides og vedlikeholdes av grunneier og utbygger (etter avtale mellom disse).
Parkeringsplasser skal opparbeides i takt med utbyggingen. Alpinbakke med skitrekk, skistadion,
løypetraseer utbygges i takt med utbyggingen av hytter/leiligheter. Felles parkeringsplasser
skal være tilgjengelige for allmennheten i forbindelse med bruk av idrettsanlegg og friluftsliv i
området, samt for eiere av frittstående hytter i skogbruksområdet.
§ 9 KOMBINERT AREAL FOR PARKERING/SKUTERGARASJER, SAA
Området er avsatt til parkering og etablering/utleie av skutergarasjer. Garasjene skal kun benyttes til
parkering av tilhenger og snøskuter.
Det skal etableres garasjerekker med 4 - 12 enheter.
Garasjebyggene skal oppføres i 1 etasje.
Overflate gulv på garasjene skal ikke ligge lavere enn kote 381,0 (NN1954).
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Bygningene skal ha pulttak eller saltak.Takformen skal være ensartet for hele området.
For konstruksjoner med saltak:
- Takvinkel skal være minimum 20 grader.
- Maksimal mønehøyde er 4 m.
For konstruksjoner med pulttak
- Takvinkel skal være minimum 15 grader.
- Maksimal gesimshøyde er 3,8 m
Det må i byggesaken for skutergarasjene utarbeides en detaljert situasjonsplan som viser
trafikkavvikling innenfor området, plassering av garasjene og antall parkeringsplasser i
tilknytning til garasjene. Det skal tas hensyn til eventuell skuterløype gjennom området.
Situasjonsplanen skal utarbeides i sosiformat.
Materialbruk og fargesetting: Materialbruk og fargesetting skal bidra til god stedstilpasning.
Byggene skal ha middels til mørke jordfarger.

§ 10 DIVERSE BESTEMMELSER
For drikkevannsforsyning kan det bores etter grunnvann innenfor planområdet. Eventuell egnet
lokalisering skal avklares med særlovsmyndighetene.
§ 11 HENSYNSONER
11.1 Frisiktsone
Frisiktsone er en del av veiens sideterreng og sikkerhetssone. Vegetasjon i frisiktsonen skal
ikke være høyere en 0.5 m.
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Skulle det imidlertid under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget omgående, jfr. lov av 9.
juni 1978 nr. 50 om kulturminner, §8.
Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av
kommunens planutvalg innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og forskrifter og
vedtekter fastsatt i medhold av denne.
oooooooooooooooo

Planbestemmelsene utarbeidet den 14.01.2004 av
A/S Salten Kartdata på vegne av Statskog SF
Revidert 07.03.2005
Revidert 25.01.2006
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Revidert 21/2-08 på grunnlag av kommunestyrets vedtak av 25/6-07 sak 041/07
Revirdert 17.10.18, Fauske kommune
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Saksopplysninger:
I slutten av 2017 foreslo rådmannen at energi- og klimaplan 2011-2014 skulle revideres, da planen var
utgått og det viste seg at det var behov for nye tiltak for å møte de nasjonale og internasjonale mål.
Dessuten var planen for lite integrert og forankret i kommunalt arbeid og dermed et «skuffedokument».
En ny plan vil kunne gi visjon, strategier, mål, tidsramme, virkemidler og tiltak som bidrar til å redusere
lokale utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til miljøvennlige
energiformer. Plan- og utviklingsutvalget vedtok at det skulle lages en ny plan. Planprogrammet med
føringer for utarbeiding av planen ble vedtatt i kommunestyret den 27. februar 2018.
Den 24. oktober 2018 vedtok plan og utviklingsutvalget å legge ut planforslag til Energi- og klima 20182030 til høring og offentlig ettersyn. Handlingsplanen ble imidlertid ikke utarbeidet enda, da det var
ønskelig med mere bakgrunn fra hoveddokumentet først. Handlingsplanen skulle være et levende
dokument som kan revideres hvert år og inneholde konkrete prosjekter og tiltak som kommunen bør
inkludere i sin økonomiplan.
Planforslaget til energi- og klima 2018-2030 har vært ute til høring, og det er kommet inn 3 innspill fra
Statens vegvesen, Fylkeskommunen, og Fylkesmannen.
Statens vegvesen
Viser som i innspill til oppstart til sin klimapyramide, Rikspolitisk planretningslinje for bolig- areal og
transportplanlegging og Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Til slutt anmerkes det
at teksten bør bli ajourført under pkt 2, «lovverk, retningslinjer og føringer», vedrørende avsnittet
«transport» under delpunktet «Nasjonale føringer» på side 4.
Innspill ansees ivaretatt i nytt forslag som nå foreligger som vedlegg.

Nordland Fylkeskommune
Fylkeskommunen mener at flere av kommunens målsettinger ikke er ambisiøse eller tydelige nok. For å
sikre at planen kommuniserer sitt formål, at den blir gjennomført og benyttet ved annen kommunal
planlegging bør målsettingene være mer konkrete og i tillegg målbare der mulig. Fylkeskommunen
anbefaler at Fauske kommune tydeliggjør når dere planlegger å nå målene deres. Dessuten anbefaler
fylkeskommunen å lage et tydeligere skille mellom mål og tiltak/virkemidler.
Nordland fylkeskommune forstår det slik at handlingsprogrammet skal utarbeides i etterkant av denne
høringen. I forslaget som er på høring virker det som at målsettingene hører til handlingsprogrammet. Vi
gjør oppmerksom på at handlingsprogrammet ikke skal brukes til å fastsette mål. Politiske mål
utarbeidet gjennom en planprosess skal stå i selve plandelen, men kan gjerne refereres til i
handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet skal være et separat dokument, dette vil gjøre det mulig å
rullere programmet årlig. Handlingsprogrammet bør også ha en tydelig ansvarsfordeling med tidsfrister.
I tillegg så skal kommunen etter ny statlig planretningslinje også vurdere kostnadseffektiviteten av tiltak.
Dette innebærer at tiltakets effekt (på reduksjon av klimagasser) i tillegg til kostnad må vurderes.
(Hordaland fylkeskommune nevnes som eksempel med en kvantitativ løsning). Dersom kommunen
ønsker å forplikte eksterne parter, innbyggere og næring gjennom handlingsprogrammet, må dette også
på høring.
Innspill er tatt til følge i hoveddokumentet og handlingsplanen. Handlingsplanen som nå foreligger som
vedlagt, foreslås lagt ut til høring.
Fylkesmannen i Nordland
Oppfølging av de statlige planretningslinjene innebærer at kunnskapsgrunnlaget og forslag til aktuelle
tiltak som foreligger i dette planforslaget legges til grunn for arbeidet med samfunnsdelen, slik at
hensynet til reduserte klimagassutslipp blir gjennomgående tema her. Dette vil være viktig for å bidra til
en best mulig politisk forankring og forståelse for kommunens klima-ansvar og strategier for reduserte
klimautslipp, samt å sikre at de viktigste klimatiltakene blir prioritert og fulgt opp i handlingsdel og
arealdel.
Samfunnsdelens arealstrategi bør også bygge på statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og
transportplanlegging, slik at transportbehovet minimeres samtidig som det bl.a. tas hensyn til overordna
grønnstruktur og forsvarlig overvannshåndtering. Av hensyn til utslipp av klimagasser vil det også være
vesentlig at arealstrategien, i tillegg til å fremme utvikling av kompakte tettsteder, klargjør at
omdisponering av myr bør unngås. Som det går fram av kapittel 9, om klimatilpasning, vil det blant
annet også være viktig å unngå slik omdisponering for å redusere faren for flom. Kantsoner langs
vassdrag og grøntstrukturer vil ha samme funksjon.
I og med at revisjon av samfunnsdelen med oppfølgende handlingsprogram ligger noe fram i tid, bør
kommunen i første omgang fokusere på å finne tiltak som umiddelbart fremstår som gjennomførbare
uten at dette vil medføre for store lokale konflikter. Vi kan i denne sammenhengen peke på at
kommunen uansett skal følge opp bl.a. statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og
transportplanlegging, og at det f.eks. kan presiseres i handlingsprogrammet at fortetting skal ha spesielt
fokus i arealplanleggingen. Spesifisering av krav om f.eks. bruk av massiv-tre ved oppføring av
kommunale bygg kan være et annet tiltak, samt også nærmere kartlegging av klimavennlige løsninger og
gjennomføring av ulike forprosjekter for klimagassreduserende tiltak (som kan brukes til å videreutvikle
kunnskapsgrunnlaget for samfunnsdelen). Rent konkret kan vi ellers vise til www.energiportalen.no.
Dette betinger imidlertid at kommunen, eventuelt i samarbeid med nabokommuner, abonnerer på
ordningen.
Vi ser det som svært positivt at kommunen har tatt ansvar for «Klimanettverk Salten». Som det går fram

ovenfor kan dette være økonomisk lønnsomt, bl.a. ved felles bestillinger for å få oppdatert
kunnskapsgrunnlaget.
Kommentar saksbehandler:
Innspill tas med i arbeidet med samfunnsdelen når dette arbeidet settes i gang. Omdisponering av myr
er tatt inn som tema i handlingsplanen og tas inn i arealplanlegging fremover. Kommunen bør ha mer
fokus på bevaring av myr og vassdrag, samt kantsoner og grønnstruktur, særlig i arbeidet med
kommuneplanens areadel. Temaet anbefales vurdert i arbeidet med samfunnsdelen.
Handlingsplanen som nå foreligger viser konkrete tiltak som er vurdert som gjennomførbar i de 4 årene
fremover. Arealplanlegging trenger en særskilt gjennomgang hvor klima står mer sentralt med egne
bestemmelser og føringer. Abonnement på energiportalen er undersøkt og tatt inn som tiltak for 2019 i
handlingsplanforslaget.
Saksbehandlers vurdering:
Planen viser mål og strategier for ulike tema som påvirker klima i kommunen. Det vil være et godt
grunnlag for videre arbeid med reduksjon av klimagassutslipp gjennom handlingsplanen. Det er
gjennomfør endringer i planforslaget, særlig på målsetninger, som gjør at planen gir et godt og målbar
grunnlag for klimaarbeidet og evalueringen i fremtiden. På mange områder kan kommunen gjøre
relativt lite for å oppnå store resultater. Alle kommuner i Norge skal bidra i klimaarbeidet og
saksbehandler mener at planforslaget som nå foreligger vil hjelpe kommunen med arbeidet på ulike
måter og i alle kommunale avdelinger.

Geir Mikkelsen
rådmann

Kommunedelplan
Energi- og klima 2018-2030
Fauske kommune

Innhold
1.
2.

Innledning .................................................................................................................................................................... 3
Lovverk, retningslinjer og føringer ............................................................................................................................... 4
Internasjonale føringer .......................................................................................................................................................... 4
Nasjonale føringer ................................................................................................................................................................. 4
Regionale føringer ................................................................................................................................................................. 5
Planstrategi og andre kommunale føringer ........................................................................................................................... 5
3.
Gjeldende situasjon: energibruk og klimagassutslipp .................................................................................................. 7
4.
Transport og veitrafikk ............................................................................................................................................... 10
Utfordringer ........................................................................................................................................................................ 10
Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014 ............................................................................................................................ 15
Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap .................................................................................................................. 16
Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen) ........................................................... 17
5.
Jord-/skogbruk ........................................................................................................................................................... 19
Utfordringer ........................................................................................................................................................................ 19
Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014 ............................................................................................................................ 20
Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap .................................................................................................................. 20
Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen) ........................................................... 21
6.
Bygg og anlegg ........................................................................................................................................................... 23
Utfordringer ........................................................................................................................................................................ 23
Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014 ............................................................................................................................ 23
Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap .................................................................................................................. 23
Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen) ........................................................... 24
7.
Avfall og forbruk ........................................................................................................................................................ 25
Utfordringer ........................................................................................................................................................................ 25
Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014 ............................................................................................................................ 29
Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap .................................................................................................................. 30
Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen) ........................................................... 32
8.
Næringsliv, teknologi og det grønne skiftet ............................................................................................................... 33
Utfordringer ........................................................................................................................................................................ 33
Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014 ............................................................................................................................ 34
Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap .................................................................................................................. 35
Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen) ........................................................... 35
9.
Klimatilpasning........................................................................................................................................................... 37
Utfordringer ........................................................................................................................................................................ 37
Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014 ............................................................................................................................ 38
Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap .................................................................................................................. 38
Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen) ........................................................... 39
10.
Kommunalt energiforbruk (feie for egen dør) ........................................................................................................... 40
Utfordringer ........................................................................................................................................................................ 40
Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014 ............................................................................................................................ 41
Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap .................................................................................................................. 42
Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen) ........................................................... 44
11.
Holdninger – holdningsskapende arbeid ................................................................................................................... 45
Utfordringer ........................................................................................................................................................................ 45
Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014 ............................................................................................................................ 45
Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap .................................................................................................................. 46
Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen) ........................................................... 46
12.
Energiproduksjon ....................................................................................................................................................... 47
Utfordringer ........................................................................................................................................................................ 47
Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014 ............................................................................................................................ 47
Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap .................................................................................................................. 47
Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen) ........................................................... 48
13.
De nye målene i handlingsplanen .............................................................................................................................. 49
14.
Økonomiske vurderinger ........................................................................................................................................... 49
15.
Kilder .......................................................................................................................................................................... 50

2

1. Innledning
Kommunen kan på ulike nivåer bidra til å redusere lokal utslipp av klimagasser, gjennomføre
energieffektivisering og legge om til miljøvennlige energiformer. En oppdatert og velfungerende
energi- og klimaplan kan være et grunnlag for kommunal planlegging og vil medføre reduksjon av
klimagassutslipp.
Klimaplanen er delt opp i to deler, en teoretisk del og en handlingsplan:
- Den teoretiske delen gir et faktagrunnlag med utslippsmål for Fauske kommune i 2030 og
langsiktige mål for 2050. Konkrete mål for klimafotavtrykket til kommunes egen virksomhet
(feie for egen dør) har et eget kapittel. For å bedre knytte mål til handling er det også et
kapittel for hver utslippskilde (transport, jordbruk, avfall, osv.) med:
o En oversikt av utfordringer i Fauske
o En vurdering av eksisterende samt mulige nye virkemidler. Det må avklares hvorvidt
eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og hvilke virkemidler/type virkemidler disse eventuelt
kan være
o En gjennomgang av nytt og eksisterende kunnskap, herunder forskning og
teknologiske- og markedsutviklinger
o En kort oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier som brukes i
handlingsplanen
- Handlingsplanen bør revideres hvert år, og skal deles opp i to deler: Del 1 innebærer
konkrete tiltak som gjennomgås av ansvarlig enhet. Del 2 har generelle føringer for andre
planer og tiltak hvor det tas hensyn til klimaspørsmål. Siste del er også et grunnlag for
klimarelaterte vurderinger i fremtidige saksfremlegg for alle nye planer og tiltak.
Med denne planen ønsker kommunen å ivareta formålet etter Statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging, som er å:
1. sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
2. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
3. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å
redusere klimagassutslipp.
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2. Lovverk, retningslinjer og føringer
Relevante lovverk for dette arbeidet er Plan- og bygningsloven og Naturmangfoldloven. Videre er det
tatt hensyn til internasjonale, nasjonale, regionale og kommunale føringer.

Internasjonale føringer
På FNs klimakonferanse i København i 2009 ble det for første gang politisk enighet om at en økning
på 2 grader i den globale middeltemperaturen bør være den øvre grensen for global oppvarming. På
FNs klimakonferanse i Paris i 2015 kom det en tydelig beskjed om at utslippsreduksjoner må skje så
raskt som mulig for å begrense global oppvarming til under 2 grader, og helst under 1,5 grad. Derfor
foreslås det i den nye energi og klimaplanen et mellomlangsiktig mål om å redusere
klimagassutslippene med 40 % innen 2030 i forhold til 1991.
EUs fornybardirektiv gir viktige føringer for Norges energipolitikk. Direktivet ble implementert i
Norge i 2011. Direktivet har et mål om at 20 prosent av energibruken i EU skal være fornybar innen
2020. For at målet skal nås, har hvert enkelt land fått et eget fornybarmål. Målene er i hovedsak
avhengig av landenes BNP, og rike land har fått langt høyere mål enn fattige land. Norge har et mål
om at 67,5 prosent av vår energibruk skal være fornybar i 2020.

Nasjonale føringer
Det finnes på nasjonalt plan flere retningslinjer, stortingsmeldinger og andre dokumenter som legger
føringer for energi- og klimaplanlegging i kommunene. Noen av de mest sentrale er nevnt nedenfor.
Nasjonale føringer når det gjelder prosess:
• Statlig planretningslinje for energi- og klimaplanlegging i kommunene, 4. september 2009 (ny
utgave som inkluderer klimatilpasning forventes i 2018)
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.
september 2014
• T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015
Nasjonal klimapolitikk:
• Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU. Her er
det foreslått utslippsmål for Norge i 2030, vedtatt i Stortinget 25.03.2015
• Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk
• Revidert klimaforlik på Stortinget juni 2012
• Meld. St. 25 Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030
• Meld. St. 41 (2016-17) - Klimastrategi for 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid
• Meld. St. 24 (2016-2017)
• Perpektivmeldingen 2017 (for norsk økonomi).
Energi:
• NOU 2012: 9 Energiutredningen – verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø
• Meld. St. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet
Transport:
• Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2018–2029
• Handlingsplan for elektrifisering av vegtransporten (2009)
• Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi (2014)
Klimatilpasning:
• Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge
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•

NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring

Regionale føringer
Nordland fylkeskommune er i ferd med å revidere regional klimaplan. Den gjeldende Regional planKlimautfordringer i Nordland (2011-2020) inneholder tiltak til klimagassreduksjon og beskriver
klimautfordringene sektorvis for Nordland. Det overordnede målet for fylkeskommunen er «å
identifisere tiltak som samlet sett fører til at Nordland bidrar til å oppfylle nasjonale mål for
reduksjon av klimagassutslipp knyttet til Kyotoprotokollen.»
Dette målet er konkretisert:
– De samlede utslippene i Nordland skal reduseres med 20 % i forhold til 1991 (dette innebærer
30 % reduksjon i forhold til 2008).
– Nordland fylkeskommune skal jobbe for å utnytte det potensialet som ligger i produksjon av ny
fornybar energi og energieffektivisering.
– Nordland fylkeskommune skal bidra til å redusere kommunenes sårbarhet for klimaendringer
og styrke deres tilpasningskapasitet/evne.
Fylkesmannen i Nordland forventningsbrev til kommunene om forvaltning av landbruket:
– Tiltak for økt binding av CO2 i skog.
– Tiltak som gir økt bruk av tre som byggemateriale og energikilde.
– Tiltak som reduserer utslipp til luft fra husdyrgjødsel
– Tiltak som gir økt bruk av bioenergi
– Økt utnytting av utmarksbeiting og lokalt dyrket grovfor
– Reduksjon i foretakenes bruk av fossil energi.
I tillegg til regional plan for klimautfordringer er det utarbeidet en klimaprofil for Nordland av Norsk
klimaservicesenter, som kan brukes i det videre arbeidet med kommunens Energi og klimaplan.
Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og
klimautfordringer i Nordland. Den er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel i overordnet
planlegging, samt som supplement til Klimahjelperen. Klimaprofilen gir en oversikt over
klimarelaterte problemstillinger og opplysninger om hvor en kan få mer detaljert informasjon om
disse. Mye av informasjonen i klimaprofilen er hentet fra «Klima i Norge 2100», og har fokus på
endringer frem mot slutten av århundret (2071- 2100) i forhold til 1971-2000.

Planstrategi og andre kommunale føringer
I kommunens planstrategi er det vedtatt at gjeldende plan (2011-2014) prolongeres. Imidlertid er det
etter endringer i regional og nasjonal sammenheng behov for en revidert plan som inkluderer de nye
kravene og gir klare føringer og målbare tiltak i en revidert handlingsplan.
Kommuneplanens samfunnsdel har i kapittel 6 eget avsnitt for miljø/energi, hvor det er innarbeidet
mål fra klimaplanen med følgende hensikt:
«Å sette i gang handlinger som sikrer at kommunen går foran i arbeidet med reduserte
klimagassutslipp, effektiv energibruk og energiomlegging, sikre at kommunen bruker et bredt
spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp samt å
utnytte positivt de etablerte nasjonalparker i kommunen/regionen. Sikre bærekraftig utvikling
– handle lokalt, tenkte globalt.»
Andre viktige føringer for kommunedelplan, energi og klima finnes i:
• Kommuneplanens arealdel 2015–2027
•

Sykkelplan for Fauske kommune (under revidering)

•

ROS (2009), revidering igangsatt
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•

Klimaplan for 2011-2014 hadde fokus på det som kan gjennomføres innenfor kommunes
handlingsrom, særlig innenfor kommunal virksomhet. Det var spesielt fokus på 4 tema:
-

klimasårbarhet og klimatilpasning: kartlegging av hvilke områder som er utsatt for skred,
flom og havnivåstigning. (gjennomføring av nødvendige tiltak for å møte utfordringene)
kommunalt energiforbruk: redusere energiforbruk i kommunale bygg og anlegg med 20%
målt ut fra 2008-nivå
kommunalt utslipp av klimagasser: redusere kommunale utslipp av klimagasser med 30%
målt ut fra 1990-nivå
holdningsskapende arbeid: stimulere innbyggerne og næringslivet til å redusere sine
klimautslipp og energiforbruk.
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3. Gjeldende situasjon: energibruk og klimagassutslipp
Gode utslippstall er svært viktig for å vurdere om det gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å oppfylle
vedtatte klimamål. De er også viktig for å kunne vurdere tiltak opp mot hverandre - inklusive
kost/nytte. Fauske kommune har innhentet tallene og gjort en analyse som brukes til grunnlag for
planen og dessuten kan brukes til prioritering av tiltak i handlingsdelen.
Om statistikkene
For årene fram til 2012 publiserte SSB statistikk over energibruk og klimagassutslipp fordelt på
kommuner og fylker. På grunn av kvalitetsutfordringer knyttet til hvordan de nasjonale tallene ble
fordelt på kommuner og fylker valgte man å ikke videreføre denne statistikken. Disse tallene blir
derfor ikke tatt med i denne planen. Miljødirektoratet har tatt over statistikkoppgaven fram til i dag.
Statistikken som brukes nedenfor er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS –
Kommunesektorens organisasjon og SSB. Den nye statistikken er blant annet basert på beregninger
fra SSB og rapportering til Miljødirektoratet. Dagens løsning er en betaversjon og Miljødirektoratet
jobber for å videreutvikle løsningen. Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere
er årsak til, utenfor kommunenes grenser, er ikke inkludert i statistikken. Videreutviklingen av
statistikken fortsetter. Ved neste publisering skal, etter planen, en ny modell for beregning av
klimagassutslipp fra veitrafikk tas i bruk og utslippsregnskap for skog, areal og arealbruksendringer
skal presenteres for første gang. Endelig versjon av klimagasstatistikk skal etter planen være klar
innen utgangen av 2018. Statistikken gir imidlertid en tilstrekkelig oversikt over hva Fauske skal jobbe
med for å redusere klimagassutslipp fremover.
Ved kommunefordeling av tall for utslipp fra veitrafikk benyttes beregnet trafikkarbeid i SSB’s
trafikkmodell for kommunale veier. Dette trafikkarbeidet legges til beregnet trafikkarbeid på fylkes-,
riks-, og europaveier hentet fra Vegdatabanken (NVDB) som driftes av Statens
vegvesen/Vegdirektoratet. Den kommunale modellen utarbeides av seksjon for eiendom-, areal- og
primærnæringsstatistikk i SSB og ble sist oppdatert i 2015 (Nordbeck & Langsund, 2015).
Klimagassutslipp i Fauske

Figur 1: Klimagassutslipp for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no
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Det er per i dag ingenting som tyder på et trendgjennombrudd når det gjelder kommunens
utslippskilder. Det er positivt at CO2-utslipp går nedover, men det viser også at vi må endre en del før
vi klarer å nå de nasjonale klimamålene. Figuren ovenfor viser utslipp fra 2009, 2011, 2013, 2015 og
2016. De to største bidragene til direkte utslipp er veitrafikk og jordbruk. Det bør derfor prioriteres å
rette tiltak mot disse utslippskilder. Dersom det ikke gjennomføres nye tiltak i kommunen, forventes
det at etterspørsel etter energi vil øke i tråd med økt velferd.
Når tallene for Fauske kommune sammenlignes med de ande kommuner i Salten (Sørfold er ikke
med, da kommunen har før høye utslippsverdier pga. industri), vises det litt korrelasjon mellom
kommunestørrelse og utslipp. Fauske kommune har nesten like mye utslipp som Saltdal kommune
(med nesten halvparten antall innbyggere). Fauske er flinkere enn Saltdal kommune på avfall og
avløp, men har imidlertid mer utslipp på jordbruk og veitrafikk.

Figur 2: Klimagassutslipp for Salten kommunene i 2016. Kilde: Miljødirektoratet.no

Når en ser nærmere på utslipp per innbygger (figur 3), har Fauske relativt sett svært lave utslippstall.
Fauskes innbyggere, men også innbyggere fra flere andre kommuner har mye utslipp på veitrafikk i
forhold til Bodø kommune. Årsaken kan være at innbyggere i Bodø ofte har fasiliteter i nærheten og
dessuten mer og bedre tilgang til å benytte seg av kollektivtrafikk. Fauske kommunes innbyggere kan
gjøre en stor forskjell hvis de lar bilen stå, men da må forholdene på f.eks. kollektivtrafikk utbedres,
slik at innbyggere kan bruke alternative transportløsninger. Dette tas opp i kapittelet om transport og
veitrafikk.
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Figur 3: Klimagassutslipp per innbygger for Salten kommunene i 2016. Kilde: Miljødirektoratet.no
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4. Transport og veitrafikk
Fauske er et kommunikasjonsknutepunkt i Indre Salten. Nordlandsbanens nordligste stasjon ligger på
Fauske, med bussforbindelse videre nordover. E6 går gjennom Fauske sentrum og Rv80 videre til
Bodø. På Finneid er det dypvannskai som gir muligheter for sjøtransport av gods. 6 mil unna ligger
Bodø lufthavn, derfra er det 90 minutters flytid til Oslo. Det er gode buss og togforbindelser mellom
Fauske og Bodø.
Transportsektoren omfatter fire hovedgrupper transportmidler eller transportformer; veitransport,
banetransport, kysttransport og lufttransport. Lufttransport og kysttransport blir holdt utenfor, fordi
de ikke viser til å bidra mye til klimagassutslipp i Fauske kommune. Innen banetransport går allerede
det meste på elektrisitet, men ikke i Nordland. Dette kan kommunen dessverre ikke gjøre mye med
gjennom energi- og klimaplanen, da dette er en statlig/regional avgjørelse. Hvis vi ønsker å nå
målene fra Paris-avtalen med 40% mindre klimagassutslipp, må vi se nærmere på veitrafikk.
Utslipp fra veitrafikk er hentet fra klimagasstatistikk hos miljødirektoratet. Se også figurene i kap. 3.
Utslippene fra veitrafikk beregnes av SSB. Nasjonale utslippstall for veitrafikk fordeles til kommuner
ut fra trafikkarbeid innenfor kommunens grenser. Ved kommunefordeling av tall for utslipp fra
veitrafikk benyttes beregnet trafikkarbeid i SSB’s trafikkmodell for kommunale veier. Dette
trafikkarbeidet legges til beregnet trafikkarbeid på fylkes-, riks-, og europaveier hentet fra
Vegdatabanken (NVDB) som driftes av Statens vegvesen/Vegdirektoratet.
I beregningen av trafikktall på en spesifikk kommunal veistrekning benyttes informasjon om
befolkningsstørrelse, sammensetning (alder, kjønn) og boligtype (enebolig, rekkehus, fritidsbolig
etc.), næringslokaler, offentlige bygninger (skoler, sykehjem, kommuneadministrasjon etc.) og
offentlig transport knyttet til veistrekningen. Om den kommunale veistrekningen har funksjon som
gjennomfartsvei til fylkes-, riks- eller europavei, brukes variabler som inneholder informasjon om
antall adressater som benytter veien som gjennomfartsåre, samt grunnareal av forskjellige typer
næringslokaler og offentlige bygninger. Veiarbeid fra E6 og Rv80 er inkludert i utslippstallene for
kommunen. Klimagasstatistikken for kommuner (se figurer i kapittel 3) viser utslipp innenfor
kommunens geografiske område. Generelt kan man si at tallene er følsomme for hvor stor strekning
av E6 som er innenfor kommunens grenser.

Utfordringer
Transport og veitrafikk er klart den største kilden til direkte utslipp av klimagasser i Fauske kommune,
i likhet med de fleste norske byer. På nasjonal basis har utslipp fra veitrafikk gått opp 28% fra 19902016. Det finnes ingen egne tall for Fauske kommune, så må man gå ut ifra at veitrafikk har gått opp
like mye siden 1990. Vi kan dele veitrafikken opp i to grupper; personbiler og godstransport
(lastebiler og små godsbiler). Den største utslippskilden er personbiltransport/lette kjøretøy.
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Figur 4: Klimagassutslipp veitrafikk for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Godstransport
Den største andelen av transportarbeidet foregår på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Tallene fra
SSB viser at antall kilometer kjørelengde i transport med små godsbiler i Nordland fylke har økt fra
250,5 til 251,6 million mellom 2010 og 2017. Imidlertid har gjennomsnittlig kjørelengde per godsbil
gått ned med 1000 km/år (fra 15.559 til 14.278). Antall turer har økt fra 4,8 til 5,6 million. Dette betyr
at antall godsbiler har økt, men de har kjørt kortere turer. Det bør sees nærmere på om en kan
redusere antall godsbiler per virksomhet ved å finne på løsninger som f.eks. samkjøring i egen
virksomhet, samarbeid mellom flere virksomheter, eller omstilling til alternative transportmidler.
Tall for kjøretøykilometer for lastebiler i Nordland fylke har gått opp betraktelig mellom 2010 og
2011, men deretter gått ned igjen til nesten samme situasjon som i 2010. Dette er svært positivt.
En forutsetning for å kunne redusere transportbehovet er et godt samspill på regionalt nivå.
Personbiler
Når man ser på tall fra Nordland fylke (SSB), kommer mesteparten av CO2-utslipp fra personbiler.
Hvor godsbiler og lastebiler tar litt over 14% av kjørelengder i Nordland, har personbiler 84%.
Lastebiler, busser og små godsbiler har gått ned eller blitt stabilt siden 2010, men personbiler har
gått opp med 55 million kilometer i året. Det er da inklusiv el-biler, men imidlertid viser dette at
Nordlands befolkning ikke har redusert bilkjøringen. Er det på grunn av dårlig kollektiv trafikk,
vansker med å endre gamle vaner, eller er det andre årsaker? Tallene må uansett tas på alvor og
tiltak som har vært gjennomført så langt er ikke nok.
Statistikk for kjørelengder i Fauske kommune viser at gjennomsnittlig kjørelengde per kjøretøy har
gått ned de siste årene (se figur 5). Det er langt unna landsgjennomsnittet og et godt tegn. Imidlertid
viser tabell 1 at total kjørelengde for alle biler i Fauske har gått opp fra 82 til 83 mill. km og
personbiler fra 68 til 72 mill. km. Økning av antall kjøretøy, flere sysselsatte som pendler ut, samt
økning av befolkning Fauske er mest sannsynlig årsaken. Tiltak for redusert bruk av personbiler bør
være førsteprioritet i planperioden. (NB! Personbilene fordeles på kommuner basert på eiers
bostedskommune, og forteller derfor ikke noe om hvor langt det kjøres i den enkelte kommune.)
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Figur 5: gjennomsnittlig kjørelengde per person i Fauske kommune fra 2010-2017

Kjøretøy i alt
Personbiler i alt

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
81,9
81,6
81,2
81,2
80,5
81,7
83,0
83,2
68,3
68,9
69,1
68,8
68,3
69,8
71,8
72,1

Tabell 1: Total kjørelengde for kjøretøy i Fauske kommune. Kilde: SSB

Det finnes ingen tall for (gjennomsnittlige) kjørelengder i Fauske i 1991. Dette gjør det vanskelig å
lage en oversikt av hvor mye personbiltrafikken har økt siden 1991 og hvor mye som trengs for å nå
de nasjonale klimamålene i Fauske kommune. Vi vil derfor bruke den nasjonale økningen på 28%
klimagassutslipp fra veitrafikk som utgangspunkt for Fauske kommune.
Hvis vi ignorerer at CO2-utslipp per bil har redusert siden 1991 kan vi på en enkel måte bruke tall på
registrerte biler i kommunen for å nå klimamålene på veitrafikk. Klimamålene i denne planen skal
uansett være mer ambisiøst i forhold til de nasjonale målene. Statistikk hos SSB viser at det var 3770
biler i 1991 og 5774 i 2017. For å nå klimamålet på 40% klimagassreduksjon (ift 1990), må vi gå ned til
2262 fossildrevne personbiler. Antall personbiler bør da gå ned med 3512 personbiler innen 2030
(eller erstattes med f.eks. elbil). En reduksjon på 3512 personbiler med årlig kjørelengde på 14.278
km, vil gi en antatt reduksjonseffekt på ca. 7032 tonn CO2-ekv. i klimagasser.
Det er hovedsakelig to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra personbiltransport.
Tiltakene handler om å:
1. Redusere (bruk av) antall biler ved å øke overgang til transportformer med lavere utslipp, for
eksempel å sykle i stedet for å kjøre bil:
o For å redusere antall fossildrevne personbiler bør man se nærmere på bruk av
alternativer som kollektiv trafikk, gå eller sykle på godt etablerte gang- sykkelveier og
samkjøring/deling av bil. Kommunen bør undersøke hvordan det kan tilrettelegges
mer for ulike løsninger som motiverer folk til å la bilen stå.
2. Gjennomføre tekniske tiltak som gir mindre utslipp per transportmiddel (for eksempel kjøre
elbil/ladbar hybrid i stedet for bil med dieselmotor)
o Statistikk fra SSB viser at det i Fauske kommune finnes kun 1% El-biler eller ladbare
hybrider (se figur 6). På grunn av beliggenhet er det forståelig at man velger en bil
som er tilpasset til forhold i nord, men med dagens utvikling av el-biler vil man kunne
takle de vanskelige situasjoner også i nord. El-biler, samt biodrivstoffdrevne biler er
bare starten av den nye teknologien som kommer med stadig nye og bedre
løsninger.
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Percentage drivstofftype for personbiler i Fauske i 2017
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Figur 6: Oversikt av fordeling ulike drivstofftyper for personbiler i Fauske kommune, 2017.

Pendling
Pendling viser visse utfordringer med hensyn til klimagassutslipp. I 2017 hadde Fauske 4764
(registerbaserte) sysselsatte, hvorav 712 bor utenfor kommunen. De fleste er fra Saltenkommunene
Bodø (257), Sørfold (202) og Saltdal (155). Siden 2014 har det vært en sterk økning av antall
sysselsatte som bor utafor kommunen. Når vi ser nærmere på fordeling av lønnstakere per
næringsgruppe er det 3 hovedgrupper med mest antall sysselsatte: 1) helse- og sosialtjenester, 2)
varehandel/reparasjon av motorvogner og 3) bygge- og anleggsvirksomhet.
I oversikten av antall virksomheter i Fauske (se tabell nederst) kommer det frem at det er flest antall
virksomheten innen bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, omsetning og drift av fast eiendom og
helse- og sosialtjenester. Det er også mange virksomheter innen skogbruk og jordbruk, men disse er
sjeldent med mer enn 4 ansatte. Nye (bolig)byggeprosjekter medfører økt jobbtilbud og dermed økt
pendling fra Bodø og Sørfold kommune. Det er ikke registrert noen økning eller endring i tilbud på
sosial og helse i Fauske kommune, men det er sannsynlig at mangel på (høyt utdannede)
arbeidstakere har økt rekruttering av ansatte utenfor Fauske kommune. Dette øker også
pendleraktiviteten.
Ingen
ansatte

1-4
ansatte

5-9
ansatte

10-19
ansatte

20-49
ansatte

50-99
ansatte

Jordbruk, skogbruk og fiske

75

18

2

2

-

Bergverksdrift og utvinning

2

1

1

-

Industri

11

6

4

Kraftforsyning

5

2

Vannforsyning, avløp og renovasjon

4

-

13

Total antall
virksomheter

-

100 249
ansatte
-

-

-

-

4

4

2

-

-

27

1

3

3

-

-

14

1

1

1

-

-

7

97

Bygge- og anleggsvirksomhet

49

13

10

8

3

2

-

85

Varehandel, reparasjon av motorvogner

46

32

35

15

6

-

-

134

Transport og lagring

13

8

5

4

3

2

-

35

Overnattings- og serveringsvirksomhet

4

5

4

3

-

1

-

17

Informasjon og kommunikasjon

16

4

1

2

-

-

-

23

Finansiering og forsikring

2

3

1

-

-

-

-

6

Omsetning og drift av fast eiendom

76

6

3

-

-

-

-

85

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

31

17

5

2

1

-

-

56

Forretningsmessig tjenesteyting

19

7

2

2

2

-

-

32

Offentlig administrasjon og forsvar,
trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning
Undervisning

-

3

4

5

2

2

-

16

10

4

2

7

1

-

2

26

Helse- og sosialtjenester

43

14

12

11

12

4

3

99

Kultur, underholdning og fritid i alt

30

4

3

1

1

-

-

39

Personlig tjenesteyting

20

8

3

2

-

-

-

33

Lønnet arbeid i private husholdninger

-

-

-

-

-

-

-

0

Internasjonale organer

-

-

-

-

-

-

-

0

Tabell 2: Antall virksomheter etter antall ansatte og næring i Fauske kommune for 2018. Kilde: SSB.

Pendlere fra Salten kommunene til Fauske
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Figur 7: pendlere fra Salten kommunene til Fauske. Kilde: SSB.

Pendlere fra Fauske til andre kommuner er høyere. De fleste pendler til Bodø (706), Sørfold (316) og
Saltdal (143). Det er ca. 3220 arbeidstakere som jobber/pendler innenfor Fauske kommune og det
viser en liten nedgang med 124 personer siden 2010. Statistikken på kollektivtrafikken viser det at
det er svært lite økning i bruk av kollektiv trafikk, da verken antall passasjerer eller vognkilometer
innenfor kommunen har endret mye siden 2005. Det er ukjent hvor mange personer det er som
bruker kollektivtrafikk fra andre kommuner inn til Fauske.
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Pendlere fra Fauske til Salten kommunene
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Figur 8: Pendlere fra Fauske til Salten kommunene. Kilde: SSB.

Det er viktig at kollektivtilbudet spiller mer inn på pendlerbehovet og at buss, avgangstider til tog og
fly er tilpasset til hverandre. Tog og bussruter er en del av arbeidet med en ny plan for Salten.
Hovedmålet er at Kollektivtransport skal gjøres til førstevalget ved reiser i byer og regioner. Tiltak
som det bør jobbes videre med er:
• Fauske stasjon oppgraderes til hovedstasjon for all kollektivtrafikk i indre Salten og trafikken
nordover.
• Etablere en fast holdeplass for buss i Fauske sentrum
• Oppgradering av kollektivtraséer, holdeplasser og materiell
• Universell utforming av holdeplasser, busser og atkomster til holdeplassen
• Trinnvis utvikling av busstilbudet fram til fordobling av ruteproduksjonen og med fordobling
av antall busspassasjerer innen ti år
• Utvikling av et regionalt tilbud med ekspressbusser med fast timestrafikk mellom Bodø og
Fauske og samordnet trafikk på strekningen sørover til Saltstraumen og Tuv
• Brukervennlig og funksjonelt billettsystem, priser og reiseprodukter
• Økt innsats innen informasjon og markedsføring
Handlingsplanen kan eventuelt brukes når tiltakene nevnt over ikke tas med i den endelige planen
for kollektiv transport.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det
kreves ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.
Tiltak

Beskrivelse

Kompakt tettsteds
og sentrumsutvikling

Utbyggingsmønsteret skal planlegges
med sikte på korte avstander mellom
boliger og handel/publikumsrettede
servicetilbud. Areal, bolig og
transportplanlegging.
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Gjennomført? Har de bidratt til redusert
klimagassutslipp?

Gjennomført ved rullering av
arealplan. Er fremdeles aktuelt i alle
arealplaner fremover. Vanskelig å
måle om de har bidratt til
klimagassutslipp. Har imidlertid
redusert parkeringsplasser og
avstand mellom bolig-butikk

Oversikt over
kollektivtrafikken/
Bedre kollektivtilbud

Kart over gang- og
sykkelstier
(sentrumsnært)
Bygging av gang
og sykkelveier langs
kommunale
veistrekninger.

Miljøvennlige
tjenestebiler i
kommunal virksomhet
Ladestasjon el-biler

Kartlegge eksisterende tilbud.
Mulighet for bedre tilrettelegging av
kollektivtilbudet skal vurderes.
Arbeide for bedre flybusstilbud.
Ansvar: Enhet plan/utvikling i
samarbeid med Fauna KF og FNF
Øke tilgjengeligheten til eksisterende
gang og sykkelsti-nett
Bygge flere gang- og sykkelveier samt
tilstrebe å øke det sammenhengende
sykkel- og gangveinettet for å øke
bruk av sykkel og ferdsel til fots til
erstatning for privatbilen. Innarbeides
i kommuneplanens arealdel, samt nye
reguleringsplaner.
Sette krav til maksimal utslipp og eller
alternative drivstoffer ved fornyelse
av kommunal kjøretøypark.
Ved eksisterende parkeringsplasser i
Fauske sentrum skal det etableres
ladestasjon for el-bil.

betydelig, og dermed CO2-utslipp i
sentrum.
Tiltak er gjennomført, men det er
behov for bedre tilbud, bør tas med i
kollektivtransportplan, bypakke
Bodø, Fylkeskommune.
Er gjort gjennom sykkelplanen.
Det er utarbeidet en sykkelplan som
omfatter dette. Ansvar liger hos
kommunal enhet Plan/utvikling i
samarbeid med enhet VVA og
Statens vegvesen.
Ikke gjennomført, men må vurderes
når det skaffes nye biler. El-biler
beste alternativ. Så langt ingen
bidrag til reduksjon
klimagassutslipp.
Delvis gjennomført ved
bensinstasjon. Tas med i ny
handlingsplan.

Arealplanlegging er avgjørende for transportetterspørsel i byer og tettsteder, både når det gjelder å
redusere lengde på reiser og restriktive/stimulerende tiltak for å reise mer miljøvennlig. I
klimaplanen for periode 2011-2014 har det vært fokus på tettsteds- og sentrumsutvikling, gangsykkelveier, kollektivtrafikk og miljøvennlige tjenestebiler, samt ladestasjoner for el-biler. Det er
gjennomført mange gode tiltak og vi kan jobbe videre med dette. Imidlertid skal man være klar over
at kun arealplaner ikke fører til gjennomføring av tiltak. Det må avsettes penger i økonomiplanen for
klimaplanens handlingsplan som også revideres hvert år, slik at tiltak gjennomføres umiddelbart med
nok ressurser.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Siden forrige planen ble vedtatt er det utarbeidet statlige retningslinjer for Samordnet bolig-, arealog transportplanlegging (2014). Retningslinjene innebærer at bygninger og infrastruktur legges slik at
transportbehovet i kommunen reduseres. Arealplanlegging er langsiktige prosesser siden
infrastruktur som veier og bygninger har lang levetid. Det er dermed utfordrende å kvantifisere
effekten av kompakt arealplanlegging, sammenlignet med mer tradisjonell arealplanlegging.
Redusert veitrafikk er en av hovedgevinstene av kompakt arealplanlegging. Dagens tilstand kan
derfor vurderes ut fra hvor langt kommunens innbyggere kjører. SSBs statistikk over kjørelengder gir
informasjon om gjennomsnittlig kjørelengde per personbil fordelt på kommuner. For tiltak knyttet til
kompakt arealplanlegging vil denne statistikken gi en god indikasjon på både tilstand og utvikling for
kommunens innbyggere, og effekten av arealplanlegging vil over tid være synlig i statistikken. I
områder der en stor andel av veitrafikken går over kommunegrensene kan utviklingen vurderes for et
større område bestående av flere kommuner, snarere enn oppsplittet på den enkelte kommune.
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Dette gjelder kanskje mest for Fauske som viktig knutepunkt for trafikk langs E6 og Rv80 fra Bodø.
Tiltak som nevnes etter retningslinjene og som kan brukes som grunnlag for klimamål:
- samlokalisere funksjoner som arbeid, bolig, handel og kollektivknutepunkter
- legge til rette for økt kollektivsatsing, sykkel og gange
- innføre restriksjoner på bilbruken
- benytte kjøretøy med lave eller ingen utslipp
Meld. St. 26 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029
Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk
av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Det er ikke nevnt at det settes av
penger til konkrete tiltak i Nordland som berører Fauske direkte. Imidlertid er det avsatt penger til
veiforbedring i 12-årsperioden som vil utbedre opp til 1/3 del av alle nasjonale og fylkesveier. Bedre
veier betyr indirekte mindre utslipp. I årene fremover bør det sees nærmere på hvordan Fauske kan
bli mer involvert i prosjekter som kan redusere transportutslipp fra kommunens fylkesveier og E6.
Det er ikke noe i denne meldingen som kan brukes som grunnlag for kommunale klimamål.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Det bør sees nærmere på om kommunen kan påvirke reduksjon av antall godsbiler per virksomhet
ved å finne på, og tilrettelegge for, løsninger som f.eks. samkjøring i egen virksomhet, samarbeid
mellom flere virksomheter, eller omstilling til alternative transportmidler.
Det er hovedsakelig to typer tiltak som kan redusere klimagassutslippene fra personbiltransport.
Tiltakene handler om å redusere (bruk av) antall biler og gjennomføre tekniske tiltak som gir mindre
utslipp per transportmiddel.
I forhold til pendling jobbes det med egen plan, men målene kan tas inn i tabellen likevel.
Mål/prosjekt

Forslag av tiltak eller virkemiddel

Antall fossildrevne personbiler reduseres med 40 % i forhold til
1991til maks 2262 innen 2030.

Lage en strategi med bl.a. tiltak som:
Utbedrer kollektiv trafikk og kommunikasjon mellom buss,
tog og fly.
Tilrettelegger for økt bruk av EL-biler
Øker antal bomveier
Tilrettelegger for bruk av sykkel
Øker bruk av alternative kjøretøy

Kommunen skal ha økt fokus på bærekraftig areal og
transportplanlegging gjennom reguleringsplaner.

-

Kommunen skal være eksempelkommune på tilrettelegging for
gang- sykkelveier innen 2030 og ferdigstille prioriterte traseer
etter sykkelplanen som er vedtatt og gjelder for
kommuneplanperioden 2018-2030.
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Planlegging etter retningslinjer for BATP (bolig areal og
transportplanlegging)
investeringer i kollektiv-, gang- og sykkelinfrastruktur
flere styrkede og styrende plangrep på kommunale
bygninger og tettstedsutvikling.
mer fokus på klimatiltak og klimatilpasning
Omlegging av E6 for å få redusert transport gjennom
sentrum
Parkeringsstrategier

Arbeide aktivt for å utbedre og bygge nye gang- sykkelveier. Det
er laget flere ulike sykkelplaner som omfatter både Fauske,
Sulitjelma og Valnesfjord. Disse vil bli retningsgivende for alle
nye tiltak. VVA har også laget en veiplan som bør gjennomgås og
følges opp gjennom handlingsplan og økonomiplanen.

Fauske kommune skal ha 50% mindre fossidrevne godsbiler
innen 2030.

Undersøkelse: hvilke virkemidler vil motivere best for å redusere
antall godsbiler og omstilling til alternative transportmidler i
næringen. Det bør sees nærmere på om en kan redusere antall
godsbiler per virksomhet ved å finne på løsninger som f.eks.
samkjøring i egen virksomhet og samarbeid mellom flere
virksomheter eller om det kan byttes til alternative
transportmidler. En god virkemiddel kan være bevisstgjøring og
oppfordring til miljøfyrtårnsertifisering.
Påvirke både næring og private til å kjøpe inn klimavennlige
kjøretøy og et system for private leiebiler i borettslag/tettsteder.

Fauske kommune skal ha et kontinuerlig aktivt samarbeid met
regional areal- og transportplanlegging på politisk plattform
innen 2020.

Å påvirke regionale og statlige aktører vil muligens gi kommunen
bedre kollektiv transport, veier og andre tiltak som medfører
redusert bilbruk og transport. Klimaplanen er under revidering i
Nordland fylkeskommune, og Fauske kan gi innspill i
høringsrunden. Dette gjelder også andre lignende prosjekter som
igangsettes hos offentlige etater såfremt de påvirker Fauske
kommune direkte eller indirekte.
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5. Jord-/skogbruk
Jordbruks- og skogsnæringer har en viktig rolle i klimaarbeidet. Direkte utslipp fra jordbruk er ikke
ubetydelig, særlig sett fra et regionalt perspektiv, samtidig at restprodukter både fra jord- og
skogsbruk kan brukes til energiproduksjon. Fordøyelsesprosesser fra husdyr, gjødselhåndtering og
jordbruksarealer er registrert som viktigste utslippskilder. Jordbruks- og skogsnæringer kan imidlertid
ha en viktig rolle i klimaarbeidet gjennom produksjon av biodrivstoff og binding av karbon.
Potensialet for å redusere klimagassutslipp og energibruk, samt å øke karbonopptaket i skog,
avhenger av hvor stor og produktiv jordbruks- og skogarealer er i kommunen.

Utfordringer
Klimagassutslipp i Fauske kommune er fordelt i tre utslippskilder, se figur nede:

Figur 9: Klimagassutslipp jordbruk for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Mesteparten av metanutslippene i jordbruket kommer fra husdyrhold, mens lystgassutslippene
kommer fra lagring og spredning av husdyrgjødsel og bruk av mineralgjødsel. I tillegg til utslipp fra
primærproduksjonen i jordbruket, kommer utslipp fra oppvarming av bygninger og fra drivstoff til
landbruksmaskiner. I det nasjonale utslippsregnskapet regnes dette inn under energibruk i
henholdsvis bygg- og transportsektorene. Det er også utslipp av CO2 fra jordbruksarealer. Åkerbruk
med korn og grønnsaker innebærer ofte årlig jordarbeiding som kan tære på jordas karboninnhold og
næringsreserver.
Det finnes også fordeler med landbruk; sektoren 'skog og andre landarealer' holder i dag et stort og
voksende karbonlager de fleste steder i landet. Økt karbonopptak i skog som følge av tilvekst og økte
skogsarealer er derfor viktig for Norges samlede klimafotavtrykk.
Kommunen bør sette seg et eget sektormål for å bevare eller øke karbonlagrene i skogen og for å
redusere CO2-utslippene fra arealbruksendringer som avskoging og nydyrking av myr. Dette
sektormålet bør holdes utenfor kommunens mål for reduksjon av direkte utslipp av klimagasser.
Årsaken til det er at opptak av CO2 i skog ikke skal komme til erstatning for, men i tillegg til tiltak for å
redusere direkte klimagassutslipp fra andre sektorer innen kommunen.
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Innenfor landbruk (både jordbruk og skogsbruk) er det mulig å jobbe med klima- og energitiltak på
følgende måter:
1. redusere utslipp fra jordbruket, samt karbonlagring
2. øke karbonopptak i skog og redusere utslipp fra andre arealkategorier
3. energiproduksjon, -effektivisering og –bruk (dette tas opp i kapittelet om energiproduksjon)

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
En evaluering av tiltak i dagens plan viser at det ikke er satt andre mål for tiltak eller virkemidler enn
kartlegging av potensialet for energiprosjekter på gårdsbruk. Metangassanlegg i driftsbygninger er
beskrevet, men det er lite konkret utover dette. Uansett bør dette videre utarbeides i de årene
fremover. Gjennom handlingsplanen kan en se nærmere på hvordan tiltaket skal utføres.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Det bør undersøkes hvorvidt kommunen kan bruke nye virkemidler som bidrar til utslippsreduksjoner
og i hvilken grad det er gjennomførbar gjennom handlingsplanen. Dette må gjøres ved å ta en
gjennomgang av ny kunnskap, herunder forskning og teknologiske- og markedsutviklinger.
Resultatene kan bidra til å planlegge tiltak, mål og strategier som brukes til handlingsplanen.
Kommunene fikk ansvaret for nærings- og miljøvikemidlene i landbruket (SMIL OG NMSK) med
virkning fra 1.1.2004. Kommunen må utarbeide flerårige tiltaksstrategier som skal danne grunnlaget
for fylkesmannens fordeling av midler til kommunene. Fauske kommune har utarbeidet 4-års
strategier for periodene 2005 – 2008, 2009 – 2012 og perioden 2013 – 2016. Strategiene er i stor
grad videreføring av strategiene fra forrige periode. Til grunn for de lokale prioriteringene ligger
følgende:
•
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
•
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i skogbruket
•
Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
•
Miljøprogram for landbruket i Nordland
•
Møte med fagorganisasjonene i Fauske kommune 25 april 2017
Fauske kommune disponerte i 2017 kr. 150.000,- til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler)
SMIL – midlene skal gå til tiltak utover det som omfattes av vanlig jordbruksdrift. Kommunen har
vedtatt strategier for bruk av midlene.
Satsing på jordbruk
Størstedelen av kommunens areal er dekket av berggrunn. Av det totale landarealet på i overkant av
1,2 millioner dekar er bare 2 % jordbruksareal. Ca. 14 % av arealet er produktiv skog. Husdyrhold
basert på fôrproduksjon, og reindrift, er mest robuste mot variasjoner i klima fra år til år.
Husdyrholdet danner ryggraden i kommunens jordbruk. Satsingsområdene for SMIL-midlene er:
1.
2.
3.
4.

motvirke gjengroing
tilretteleggingstiltak for allmennhetens ferdsel i kulturlandskap
kultuminner og kulturmiljøer, inkl verneverdige bygninger
forurensningstiltak for å redusere risikoen for erosjon og utslipp på jordbruksarealer og
vannløp.

Satsing på skogbruk
Siden den samlede mengden av skogsdrift i Fauske fortsatt er forholdsvis beskjeden og skogsdriften i
tillegg i stor grad er fordelt på mange ganske små skogsdrifter, forårsaker skogsdrift liten konflikt
med miljøvern- og friluftsinteressene. Ved forvaltningen av vernskogbestemmelsene har kommunen
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og skoglovens miljøbestemmelser i de senere år medført at det ved flere skogsdrifter tas mer hensyn
til skogsmiljøet. Det synes nå derfor ikke spesielt påkrevet i vårt område å bruke så mye
tilskuddsmidler til særskilte miljøtiltak i tilknytning til skogbruket.
Skogreising medfører at lauvskog med forholdsvis lite stående volum og liten tilvekst pr. år og
arealenhet blir erstattet med barskog, hovedsakelig gran som får betydelig større volum og tilvekst.
Dette vil mangedoble verdien av skogarealet og samtidig medføre en vesentlig større CO2-binding i
skogen. Slik skogreising må også anses som et viktig tiltak i skogbruket. I Fauske kommune er det en
god del areal som egner seg til dette.
Det nevnes følgende satsingsområder:
1.
2.
3.
4.

Rydding og avstandsregulering i skogreisingsfelt
Skogreising
Suppleringsplanting
Motormanuell 1. gangs-tynning

Ingen av tiltakene i jordbruk (SMIL-midler) prioriterer klima og energi. Det bør sees nærmere på
dette ved utarbeiding av nye strategier. Det er viktig at det ved revidering av strategiene fremover
tas hensyn til klimatiltak som reduserer klimagassutslipp og samtidig forebygger skade som følge av
ekstremvær/klimaendringer. Innen skogbruk er det nevnt gode tiltak som er svært bra for klima og
binding av CO2.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Det er penger å hente til spesielle tiltak i jordbrukssammenheng som nevnt øverst. I tillegg finnes det
ulike måter å oppfordre til både miljøvennlige og klimavennlige tiltak som f.eks:
- Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
- Miljøplantinger
- Økologiske rensetiltak
- Omlegging til mer miljøvennlig drift på erosjonsutsatte areal
- Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
- Biogassoppsamling/-bruk
Redusere utslipp fra jordbruk
Kommunene er førsteinstans for produksjonstilskudd i jordbruket. Dette omfatter blant annet stedlig
kontroll hos landbruksforetakene og etterprøving av oppgitte tall for dyrket areal. Disse arealene
legges til grunn ved tildeling av produksjonstilskudd. Ved å påse at arealer med vassjuk jord trekkes
fra når det er grunnlag for det, kan kommunene skape insentiver for drenering. Riktig drenering vil gi
reduserte utslipp av klimagasser (lystgass). Redusert jordarbeiding, grøfting, kalking og tilførsel av
organisk materiale kan forbedre jordstrukturen og redusere CO2-utslippene fra åkerbruk med korn og
grønnsaker. Det bør lages en prosedyre som inkluderer fornuftige retningslinjer som kan brukes ved
jordbruksrelaterte søknader.
Øke karbonopptak i skog og redusere utslipp fra andre arealkategorier
På samme tid som det i levende biomasse i vekstfase tas opp karbon gjennom fotosyntesen, slippes
det ut karbon ved nedbryting av biomasse og organisk jord på alle arealer, og særlig når arealer
endres fra et bruksområde til et annet, eksempelvis fra skog til bebyggelse eller fra skog til dyrket
mark.
Skogen er et stort og voksende karbonlager. Tiltak som stimulerer tilvekst på lang sikt vil øke lagerets
størrelse gjennom uttak av karbon fra atmosfæren («negative utslipp»). Biobrensel og materialer kan
også redusere utslippene dersom de erstatter fossile brensler og råvarer. Det er imidlertid viktig å

21

være oppmerksom på at biobrensler ikke er klimanøytrale dersom den langsiktige skogmassen
reduseres.
Norges myrområder er store karbonlagre. Myrer grøftes og dreneres i dag med formål å etablere ny
dyrket mark (gras/korn) eller for å ta ut torv som kan benyttes til jordforbedring i for eksempel
parker, hagebruk eller drivhus. Myrjord har et svært høyt innhold av karbon, og når myren dreneres
og dyrkes opp, tilføres det luft til jorda som gjør at det starter en nedbryting og mineralisering av
dette karbonlageret som gir utslipp av CO2 og lystgass.
Restaurering av allerede drenerte myrarealer (ved å tette tidligere grøftede myrer og øke
vannstanden), vil kunne begrense utslippet av CO2 og lystgass, men kan føre til en liten naturlig
økning av metangassutslipp. Dette avhenger av at restaureringen blir utført før all organisk jord har
blitt mineralisert. Nettoeffekten av restaurering av myr er på lang sikt ventet å være positiv, da
arealet vil starte å bygge CO2-lageret igjen over en lang tidsperiode.
Mål/prosjekt

Fauske kommune skal redusere
utslipp fra jordbruket med 50%
innen 2030.

Tiltak eller virkemiddel

-

-

Kommunen skal ha en tiltaksplan for
økt karbonopptak i skog innen 2030.

SMIL-midlene kan brukes for å redusere utslippene gjennom god drenering av
jordbruksareal. Nydyrking av myr tillates ikke.
Klimamål skal tas inn ved utarbeiding av nye strategier for SMIL og NMSK for jordbruk.
SMIL-ordningen omfatter også tilskudd til drenering av dyrka mark. Tilskuddene gis i
hovedsak til engangstiltak etter en årlig prioritering mellom søknader. Gjødselplaner er
ofte en forutsetning for kommunenes behandling av søknader om produksjonstilskudd.
Unngå å tilføre mer næringsstoffer i jordbruk. Kommunen fatter vedtak om tilskudd til
miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, jamfør forskrift.
Hindre utslipp til luft og jord ved tilstrekkelig tett lagring av husdyrgjødsel.
Biogassoppsamling/karbonlagring undersøkes nærmere for sektor landbruk.
Det lages en prosedyre som inkluderer fornuftige retningslinjer som kan brukes ved
jordbruksrelaterte søknader, som for eksempel produksjonstilskudd.

Planen skal bl.a. vurdere følgende delmål:
-

Redusere avskoging.
Bevisstgjøre skogeier og andre skogaktører for å sikre god foryngelse i skogene.
Kommunen vil følge opp med mer tilsyn og kontroll med skogplanting.
Økt uttak av heltrehogst (GROT) (se nærmere på prosduksjon av bioenergi)
Planting av skog på nye arealer
Redusere hogst av ungskog
Vedta og iverksette forvaltningsplaner sammen med andre grunneiere
Vedta og iverksette forvaltningsplan for egne skogseiendommer
Økt plantetetthet Gjødsling
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6. Bygg og anlegg
Utfordringer
Byggsektoren i Norge står for nesten 40 prosent av energibruken i Norge, og 2,8 prosent av norske
klimagassutslipp. Energieffektiviseringstiltak og materialvalg i bygg og eiendom er svært aktuelt å
vurdere for kommuner og fylkeskommuner. Både oppføring og bruk av en bygning eller en annen
form for teknisk infrastruktur medfører et ikke ubetydelig klimafotavtrykk. For eksempel vil valg av
betong i stedet for tre som byggemateriale i et byggeprosjekt ha større klimakonsekvenser.
De siste årene er viser statistikk hos SSB.no gjennomsnittlig 2,3 prosent CO2-utslipp fra oppvarming
av næringer og husholdninger i Fauske kommune. Dårlig isolerte bygningsmasser og gammeldagse
oppvarmings-/energikilder er kjente klimasyndere. Det er i ikke bare hvor mye energi som forbrukes,
men også hvordan energi forbrukes, som påvirker CO2-belastningen ved ulike energikilder.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
I dagens klimaplan er det ikke satt opp klimatiltak vedrørende bygg og anlegg på privat- eller
næringseiendom. Det bør lages rutiner for klimavurdering i byggesaksbehandling.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Kommunen kan påvirke omstilling i energibruk og klimagassutslipp i bygg og eiendom utenfor egen
virksomhet gjennom blant annet arealplanlegging, holdningsskapende arbeid og samarbeid med
næringsliv. Samarbeid med næringsliv tas opp i kapittel 7.
Det finnes tilgjengelig tilbud – som energiportalen.no – som vil kunne bidra til at flere boligeiere
oppgraderer husene sine. Noe som vil kunne føre til betydelig reduksjon i energiforbruk i kommunen.
Den overordnede arealplanleggingen er viktig for å styre utviklingen av byer, tettsteder, bolig- og
næringsområder i en retning av effektiv og miljøvennlig energiforsyning og redusert transportbehov.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-7 kan kommunen fastsette reguleringsbestemmelser og
vilkår på en rekke områder. Kommunen kan ikke pålegge krav til selve bygningskroppen som går
utover kravene i gjeldende TEK, men har vide muligheter til å stille andre funksjons- og kvalitetskrav
til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø og sikkerhet.
Merk også kommunens myndighet til å vedta tilknytningsplikt til fjernvarme.
Lover og føringer som gjelder i denne sammenhengen er:
- Teknisk forskrift - TEK17
- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller grunnleggende krav til helse,
miljø og sikkerhet i byggverk [pbl, 2008].
Når det gjelder bygg og anlegg er energi-effektivisering og rehabilitering viktige områder som man i
arealplanlegging og byggesaksbehandling kan påvirke. Enova gir gjennom programmet
`energieffektive nybygg` støtte til kommuner som realiserer forbildeprosjekter for energieffektive
nybygg. Prosjektene skal inneholde energirelatert teknologi eller løsninger som innebærer en
nyvinning for den norske byggebransjen. Støtte tildeles kun prosjekter som bruker innovative
løsninger og reduserer energibruken vesentlig. Videre skal programmet bidra til kostnadsreduksjon
og markedsspredning av ambisiøse energiløsninger. Det finnes mange ulike prosjekter med
eksempler på hvordan energieffektivisering kan gjennomføres i bygg og byområder, som kan brukes
til inspirasjon.
Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny
forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020.
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Forskriften ble fastsatt 28. juni 2018, og er å finne på Lovdata på denne lenken:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060
Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE) er myndighet for de bestemmelsene som skal sikre forsyningssikkerheten, herunder §§ 5, 6 og
7 første og andre ledd. Kommunen er ansvarlig for å følge opp etterlevelse av de øvrige
bestemmelsene i forskriften.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Mål

Tiltak eller virkemiddel

Kommunen skal ha slutt på fyringsolje (unntatt
biodrivstoffdreven) og 90% reduksjon av andre fossile brensler i
private husstander innen 2030.

Fra 1.1.2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin til
oppvarming i privatboliger, offentlige bygg og næringsbygg.
Forbudet vil også omfatte driftsbygninger i landbruket fra 2025,
og av midlertidige bygninger fra 2020. Den nye forskriften er
hjemlet i forurensingsloven og energiloven. Kommunen er
ansvarlig for å følge opp de bestemmelsene i forskriften (unntatt
bestemmelsene om forsyningssikkerhet).
Andre fossile brensler kan reduseres gjennom en kampanje hvor
innbyggere blir motovert til å isolere boliger og innstallere
alternative oppvarmingssystemer som varmepumpe og vannbåren
varme. Det skal også henvises til støtteordninger for
energireduserende tiltak i eksisterende bygninger.

Innbyggere skal ha 90% redusert energiforbruk i nye og
bygninger innen 2030.

Bestemmelser i arealplan, samt holdningsskapende arbeid i
byggefasen.

90% av byggematerialer i nye bygninger skal være
klimavennlige og redusere klimagassutslipp innen 2030

Reguleringsplanbestemmelser og oppfordring til energieffektive
løsninger i nybygg og tilhørende anlegg og infrastruktur.
Avdeling plan og utvikling skal se nærmere på rutiner og
veiledning gjennom søknadsprosessen. En sjekkliste kan lages for
å se om klima er ivaretatt (skal også vurderes/brukes i
saksfremlegg). Utslipp over materialenes livsløp kan vektlegges
ved planlegging og innkjøp.
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7. Avfall og forbruk
Avfall er en konsekvens av forbruk, der alle varer og produkter har et klimafotavtrykk som stammer
fra deres produksjon og transport. Klimagassutslipp fra avfallsdeponi i Fauske kommune er synkende.
Det må likevel sørges for at utredninger og tiltaksvurderinger er tatt inn i planarbeidet for å fortsette
redusert utslipp.
Kommunene skal sørge for innsamling av avfall fra husholdningene. Næringslivet har ansvar for sitt
eget avfall. For enkelte typer kasserte produkter finnes det egne produsentansvarsordninger, for
eksempel for elektrisk- og elektronisk avfall og batterier. Dette er ordninger hvor produsenter og
importører på ulike måter bidrar til at avfall samles inn og får en forsvarlig behandling.
Myndighetene kontrollerer at næringslivet følger regelverket.

Utfordringer
Forbrenning av avfall, deponier, miljøgifter og befolkningsvekst er eksempler som påvirker klima.
Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et økende globalt miljøproblem og en trussel mot
både dyreliv langs kyst og i hav, mot sjømatressursene og menneskes bruk av kyst- og havområdet.
SSB sine tall for fauske kommune viser imidlertid at husholdningsavfall og renovasjon har gått ned de
siste årene, og er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Det er imidlertid et nasjonalt mål om at
veksten i den totale avfallsmengden skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten (veksten
i BNP målt i faste priser). Det vil bestandig være behov for å redusere avfallsmengde i husholdninger
og næringsvirksomheter. Dersom man klarer å fortsette avfallsreduksjon i samme eksponentielle
trend som de 3 siste årene, vil vi ha ca. 250 kg per innbygger. Dette er mindre enn det vi hadde i år
2000 (287 kg/innbygger), men i forhold til de nye systemer og regler som gjør at emballasje
reduseres og kampanjer som øker bevisstheten, vil det ambisiøse målet ikke være umulig å nå. Dette
er en utfordring som bør sees på nærmere gjennom handlingsplanen og i samarbeid med næring,
renovasjonsvirksomhet og andre kommuner og statlige virksomheter.

Husholdningsavfall per innbygger fra 2015-2017
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Lineær (Fauske - Fuosko Husholdningsavfall per innbygger (kg))
Figur 10: Husholdningsavfall per innbygger i Fauske kommune, Nordland fylke og hele Norge. Kilde: SSB

Når man ser nærmere på avfallsmengder i fauske de siste tre år, vises det at sortering har redusert
mengden restavfall med ca. 40% fra 2016 til 2017. Det som er sortert viser at innbyggere kaster mest
papp/papir, trevirke og matavfall. Matavfall er noe som bør reduseres betraktelig og tiltak rettet mot
matsvinn bør tas inn i handlingsplanen.

25

Imidlertid kan matavfall brukes til biologisk behandling enten i biogassanlegg eller i kompostering. De
senere årene har det blitt bygget flere biogassanlegg. Anleggene kan ta imot både våtorganisk avfall,
avløpsslam og gjødsel. Kommunen bør vurdere eget biogassanlegg som produserer biogass som
brukes til drivstoff i kjøretøy, oppvarming og/eller elektrisitet.
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Avfallsmengder Fauske 2015-2017
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Figur 11: Avfallsmengder i Fauske kommune (restavfall og utsortert) fra 2015-2017, kilde SSB
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Avfallsmengder fra husholdninger i Fauske
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Figur 12: Husholdningsavfall 2015-2017 for Fauske kommune, kilde SSB. Tabellen viser mengder husholdningsavfall justert
for innblanding av næringsavfall og grovavfall. Næringsavfall er ikke definert som husholdningsavfall, og trekkes derfor fra
avfallsmengdene som er oppgitt. Avfall fra husholdningene som er levert direkte til gjenvinningsstasjon (grovavfall) blir lagt
til avfallsmengdene.

Papp/papir:
Alt blandet papir, drikkekartonger og papp presses og sendes til sentrale anlegg i Norge og Sverige
for sortering. Her blir papir og papp brukt som råstoff i ny papp og nytt papir. Figur 10 viser at
mengdene i gjennomsnitt ikke har endret seg vesentlig mye i de siste årene.
Glass:
All glass- og metallemballasje sendes til gjenvinning hos Syklus sitt anlegg ved Fredrikstad. Syklus er
et nasjonalt selskap som ivaretar produsentansvaret på vegne av produsentene og forhandlere av
glass og metallemballasje. Glasset gjenvinnes til nytt glass og glasspor. Mengdene har økt fra 96 til
121 tonn.
Plast:
Å få plasten ut av restavfallet og over i en egen fraksjon er viktig. Enda mer viktig er det å få plasten
ut av fraksjonen mat, papp og papir og glassemballasje og hermetikk og dermed så reine fraksjoner
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som mulig. Avfallet er råvarer til nye produkter. Husholdningsplast leveres til Grønt Punkt Norge som
videreformidler dette til anlegg i Finland og Tyskland. Mengden har økt fra 76 tonn i 2015 til 100 tonn
i 2017.
Metall:
2017 er første hele driftsår med mottak av jern og metall på eget anlegg på Vikan. IRIS Salten har hatt
ett økt fokus på innhenting av metaller de siste årene. I tillegg har det vært og er det en del store
byggeprosjekter som generer mye metall. Dette kan forklare den vesentlige økningen i
metallmengden fra 36 tonn i 2015 til 182 tonn i 2017.
EE-avfall:
Etter innhenting av informasjon hos IRIS Salten kom det frem at tallene på EE-avfall ikke stemmer:
EE-avfall har økt fra 1457 tonn i 2016 til 1606 tonn i 2017. Helt eksakt hvorfor mengdene øker kan
IRIS ikke svare på, men de ser en trend tilbake i tid at volumene øker fra år til år. Dette kan ha
sammenheng med det forbrukersamfunnet vi lever i, tv-er etc. skiftes ut hyppigere enn tidligere. I
tillegg er det ett økt fokus på gjenvinning, samt at IRIS har økt sin tilgjengelighet på sine miljøtorg de
siste årene.
Det er ulik håndtering av ulike type elektronikk, men det er svært høy gjenvinningsgrad på det som
samles inn. Metall er den største fraksjonen som tas ut til gjenvinning.
Mat og hageavfall:
I Salten kan innbyggerne levere små mengder med hageavfall i matavfallet. Det kan være avfall fra
plenklipping, små mengder kvist og greiner. Dette innslaget i matavfallet gjør at Fauske ligger over
landsgjennomsnittet.
Iris skriver følgende om hageavfall: «Hageavfall veies ikke inn på anlegget, men det veies når det
legges til kompost. Pr 31/7-‘18 har vi tatt inn 197 tonn hageavfall i komposten.» Det viser at tallene
for 2018 kommer til å bli adskillig høyere enn det som SSB har målt i årene 2015-2017.
Tre:
Økningen i antall tonn avfall mottatt på miljøtorget i Fauske i 2017 skyldes uttransport av trevirke
som lå på lager fra 2016. Tidligere ble trevirke transportert rett til Sverige, mens det fra 2017 ble
kjørt til Vikan. Det medfører at det ikke lengre er trevirke på lager på Miljøtorget.
Farlig avfall:
Figuren viser en variasjon i mengde farlig avfall som ble levert fra 2015 til 2017. Tallene fra Iris Salten
viser derimot en økning av levert farlig avfall. Dette er imidlertid tall hvor næringsavfall er inkludert (i
motsetning til SSB), og kan forklare forskjellen. I 2016 kan det være at avfall har ligget på lager og
dermed ikke kom med i tabellen fra Iris Salten. I 2017 kan det være at næringsavfall har økt totalen
betydelig, som gjør at tallet er lavere i figuren fra SSB.
År
2015
2016
2017
Levert i kilo
59 254
92 070
107 283
Noe av variasjonene i mengde per år er et resultat av at dette avfallet kun registreres i kilo ved
videresending, og ikke ved mottak. Avfall som ligger på lager er derfor ikke registrert her.
Tekstiler:
Det er ingen tall på tekstiler for Fauske kommune, men det finnes tall for Salten generelt:
År

2015

2016

2017

Tekstiler levert til UFF (i tonn)

306

261,5

282
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Iris Salten skriver følgende om tallene:
« I 2017 har vi som tidligere år, samarbeidet med UFF (U-landshjelp fra folk til folk) om håndtering av
tekstiler som kommer inn til våre anlegg. Ordningen med mottak av tekstiler ble utvidet på slutten av
2013 til også gjelder alt av husholdningstekstiler og bagger, vesker ol. Det som leveres til oss trenger
ikke lenger være helt, men må være rent og tørt. Tekstilene som samles inn, blir sendt til
sorteringshaller i Estland og Litauen. Gjennom samarbeidet med UFF bidrar folk i Salten til
arbeidsplasser i de baltiske landene, CO2-reduksjon og penger til bistandsprosjekter i Afrika.»
Redusere metanutslipp fra deponier
Organisk materiale i deponert avfall som brytes ned uten tilgang på oksygen fører til dannelse av den
sterke klimagassen metan. I 2014 kom 2,3 prosent av Norges klimagassutslipp fra avfallsdeponier. I
Norge har det vært forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall siden 2009. Dette forbudet,
sammen med strengere krav til oppsamling og behandling av deponigass, har ført til at
klimagassutslippene gradvis reduseres, også i Fauske kommune, se figur 7. Forbudet mot deponering
av biologisk nedbrytbart avfall og krav til oppsamling og behandling av deponigass er hjemlet i
avfallsforskriften. Særlig det siste er noe Fauske kommune og renovasjonsvirksomheten bør fokusere
på.

Figur 13: Klimagassutslipp avfallsdeponigass og avløp for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
En vurdering av eksisterende samt mulige nye virkemidler. Tabellen viser hvorvidt eksisterende
virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det kreves ytterlige virkemidler
framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.
Tiltak

Beskrivelse

Holdningsskapende
arbeid: ”Den store
søppelryddedagen”

Det avvikles en årlig
”søppelryddedag” der
skoler, barnehager,
private og kommunale
virksomheter samt
frivillige lag og
foreninger oppfordres
til å delta.
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Gjennomført? Har tiltaket bidratt til redusert
klimagassutslipp?

Bra i startfasen, men ikke gjennomført hvert
år. Avdelingsleder for kultur og idrett har hatt
ansvar for dette. Det bør diskuteres nærmere
om årsaken til at det ikke ble gjennomført.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Miljødirektoratet har laget en avfallshierarki som viser en prioriter rekkefølge for avfallshåndtering:

Afvallsforebygging
Å hindre at avfall oppstår har høyeste prioritet i avfallspyramiden. Ved å redusere forbruket kan en
bidra til et generelt lavere ressursforbruk, herunder forbruket av fossile ressurser. Dette kan
redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser ved produksjon og transport av varer, og vil bidra til
redusert energiforbruk og mindre utslipp av klimagasser ved transport og sluttbehandling av avfall.
Avfallsmengdene har økt i takt med den økonomiske utviklingen, og SSB anslår at mengden vil øke
betraktelig fram mot 2020, som følge av befolkningsveksten. Holdningsskapende arbeid,
bevisstgjøring og samarbeid med næringsliv kan bidra til reduksjon i mengden avfall, og
tilrettelegging for økt gjenbruk eller materialgjenvinning. Det er i tillegg 5 generelle områder som
kommunen kan arbeide med for å redusere forbruk og avfall:
•
•
•
•
•

Miljøledelse og miljøsertifisering av kommunale og private virksomheter
Klimavennlig innkjøp: Utslipp av forbruksvarer og tjenester kjøpt inn til virksomheten bør
reduseres mest mulig.
Legge til rette for at innbyggerne kan leve mer miljøvennlig
Avfallsreduksjon, ombruk og miljøeffekt av avfall
Undervisningsopplegg om forbruksrelaterte tema

Ombruk og materialgjenvinning
Matavfall kan lages til biogjødsel, biogass til transport. Plastemballasje kan gjenvinnes og brukes til
andre produkter, samtidig sparer vi 2 kilo olje ved å gjenvinne 1 kilo plast. Elektriske artikler som
smarttelefoner inneholder sjeldne metaller som bidrar til å sikre videre produksjon av lignende
produkter. Fretex og UFF tar imot alt av klær, fottøy og tekstiler som kan gjenbrukes, eller gjenvinnes
til for eksempel filler eller isolasjon. Glass og metallemballasje kan enkelt gjenvinnes til nye produkter
og særlig gjenvinning av metaller fører til en høy energibesparelse. Dessuten begynner noen metaller
å bli et sjeldent ressurs i naturen. Gjenvinning av papp, papir og drikkekartong (PPD) åpner for at
skogproduksjon kan brukes til andre formål som energi og produksjon av drivstoff.
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De største avfallsmengdene kommer fra industrien, tett fulgt av husholdningene og bygg- og
anleggsnæringen. Så mye som minst 1/3 av det totale byggeavfall kommer fra mindre bygge-, riveog rehabiliteringsprosjekter. Det vil si rive- og rehabiliteringsprosjekter opp til 100 kvm (bruksareal)
og nybygg og påbygg opp til 300 kvm. Godt over halvparten av dette avfallet leveres inn til
kommunale og interkommunale avfallsselskaper. Sortering av avfall vil øke mulighetene for ombruk
og materialgjenvinning. I Fauske kommune er det tilrettelagt for gjenvinning og private
husholdninger gjennom renovasjonsgebyr. Private skal kun betale for restavfall, trevirke over en
kubikk (eller over 180 kg) og vinduer som ikke inneholder PCB eller klorparafin. Dette gjør at de fleste
velger å sortere sin byggeavfall før det leveres til avfallsmottaket.
Energiutnyttelse
Klimagassutslippene fra avfallsforbrenning har økt som følge av økte mengder avfall til forbrenning.
Det er bare klimagassutslipp fra forbrenning av fossilt materiale (i hovedsak plast) som regnes med,
samt et lite bidrag av lystgass og metan fra forbrenning av biologisk nedbrytbart materiale. CO2utslipp fra forbrenning av biologisk nedbrytbart materiale regnes som klimanøytralt. Økt utsortering
av fossile deler av avfallet vil redusere klimagassutslippene fra avfallsforbrenning. Der energien fra
forbrenning av avfall utnyttes og kommer til erstatning for fossil energi, vil det gi reduserte
klimagassutslipp i sektoren det anvendes i. Avfallsforbrenning er den viktigste energikilden for
fjernvarme i Norge. Enova tilbyr støtteordninger knyttet til etablering av ny infrastruktur for fornybar
energiproduksjon og fjernvarme. Fjernvarmeselskap oppfordres til å benytte seg av hele Enovas
programtilbud og fremme prosjekter som innebærer innovasjoner og som tar ned både elektrisk og
termisk topplast gjennom tiltak i nettet og/eller hos sluttbruker.
Sluttbehandling
Kommunen bør se nærmere på muligheter for biogassproduksjon som en av de nye alternative
energiressurser. Det er imidlertid positivt å se at den totale avfallsmengden, samt forbrenning har
gått ned og materialgjenvinning gått opp i de siste årene. Biogassproduksjon er tatt opp i kapittelet
om veitrafikk.
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Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Mål

Tiltak eller virkemiddel

Antall miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter skal økes med 2 nye
hvert år.

Miljøledelse og miljøsertifisering av kommunale og private
virksomheter som kommunens sertifisør har ansvar for.

Fauske kommune skal ha 50% mindre utslipp av forbruksvarer
og tjenester kjøpt inn til virksomheten innen 2025

Klimavennlig innkjøp: SIIS rutiner skal gjennomgås og evt.
endres for å øke miljøbevisst innkjøp.

Restavfall i husholdninger reduseres til 10% innen 2030

-

-

Fauske kommune skal ha utarbeidet og gjennomført en strategi
for økt energiutnytting av avfall gjennom biogassproduksjon og
fjernvarme innen 2025.
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Ombruk og miljøeffekt av avfall står sentralt. Kommunen
oppfordrer i tillegg til sortering og mindre forbruk.
Private og næringsvirksomheter skal ha større deltakelse i
søppelrydding. Det avvikles en årlig ”søppelryddedag” der
skoler, barnehager, private og kommunale virksomheter samt
frivillige lag og foreninger oppfordres til å delta.
Økt utsortering av fossile deler av avfallet (særlig plast) for å
redusere klimagassutslippene fra avfallsforbrenning.
Gjennomføring og årlig oppfølging av «den store
søppelryddedagen»

Det skal utarbeides en strategi for målene i kapittel 5. Avfall skal
inkluderes her.

8. Næringsliv, teknologi og det grønne skiftet
Fauske kommune legger vekt på å tilby et bredt spekter av næringstomter og næringsarealer.
Kommunen ønsker også å legge til rette for mineralindustrien og etablering av ny mineralrelatert
virksomhet. Fauske ligger sentralt langs E6 og god veiforbindelse til Bodø over RV 80, har
jernbaneforbindelse sørover mot Trondheim og Oslo og en velfungerende intermodal godsterminal
for omlasting mellom tog og bil. Posten Norge/Bring har også en pakkesorteringsterminal på Fauske.
På Finneid har kommunen en dypvannskai og det er sjøverts-forbindelse via Saltstraumen til resten
av landet, Europa og verden. Det er kort vei (ca. 55 km) fra Fauske til Bodø lufthavn.
I Fauske står det registrert 838 virksomheter hos SSB. Disse virksomheter er av ulik størrelse og
fordelt over 21 næringsgrupper. Det er 6 næringsgrupper som har mer enn 45 virksomheter:
- Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell (79)
- Bygge- og anleggsvirksomhet (85)
- Varehandel, reparasjon av motorvogner (134)
- Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (fordelt over mange ulike
virksomhetsgrupper) (56)
- Omsetning og drift av fast eiendom (85)
- Helse- og sosialtjenester (99)
Kun omsetning og drift av fast eiendom og helsetjenester har hatt en økning av antall virksomheter
siden 2010. Fast eiendom har nesten en fordobling av antall virksomheter, men 76 av disse har ingen
ansatte registrert.

Utfordringer
Næring som jordbruk, industri, råstoffutvinning og byggebransjen har stor verdi, men byr på på
utfordringer i forhold til utslipp, avfall og økt transport.
Et økt engasjement fra næringslivet kan føre til reduserte utslipp, samtidig at det finnes et reelt
potensial for grønn verdiskaping. Det er viktig å ha fokus på 1) viktige aktører, 2) offentlig innkjøp og
3) nasjonale og lokale føringer, retningslinjer og teknologi.
FAUNA (Fauske kommunes nærings- og utviklingsselskap)
FAUNA er et selskap som er etablert for å tilrettelegge for vekst og økt sysselsetting i eksisterende og
nye virksomheter ved aktiv stimulering og næringsvennlig tilrettelegging. Fauna jobber for tiden med
flere prosjekter som vil være et positivt bidrag til reduksjon av klimagasser.
•

Oppstart av ny gruvedrift i Sulitjelma med uttak av kobber og sink. Lokalt vil ikke gruvedrift i
Fauske kommune bidra positivt til reduksjon av klimagasser, men for landet vil produksjon av
«kortreist» kobber redusere klimagasser fra transport. Europa bruker 20 % av verdens
kobberproduksjon, men produserer kun 3 %. Spesielt med innføring av det grønne skiftet, vil
forbruk av kobber øke. «For å nå klimamålet trenger vi å utvinne mer mineraler», sier NHOsjef Kristin Skogen Lund. NHO har gitt ut rapporten «Mineraler for det grønne skiftet» som
viser at enkelte metaller og mineraler har stor betydning for gjennomføring av det grønne
skiftet. NHO direktør i Nordland Ole Hjartøy uttaler til Avisa Nordland at av 29 mulige steder i
Nordland for gruvedrift ligger 18 i Saltenregionen. Det er ventet at såkalte grønne mineraler,
for eksempel kobber som det er planer om drift på i Sulitjelma, vil få høy en svært høy
etterspørsel.

•

Industriareal: Fauna har jobbet med tilrettelegging av arealer i Fauske til industriformål. Først
og fremst å legge til rette for datalagring. Sammen med et lokalt firma er en egnet lokasjon
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funnet. Datalagring trenger tilgang på mye kraft, noe som indre Salten har overskudd av.
Bruk av fornybar energi lokalt vil være bidrag til det grønne skiftet. Fauna har også sett på
mulig tilgang på steinmasser til etablering av industritomter. Store veiutbygginger er i gang
lokalt og er planlagt i nær framtid. Vegutbygginger fører ofte til overskudd av masser som det
er viktig å få utnyttet lokalt. Fauna har lagt til rette for at Fauske kommune skal få overta
overskuddsmassene fra bruprosjektet på Finneid.
•

Turisme: En av satsningsområdene til Fauna er å styrke reiselivsnæringen i kommunen, og da
spesielt reiselivet knyttet til Sulitjelma. Sulitjelma har enestående natur og svært mange
friluftsmuligheter, med sin beliggenhet i det nordnorske fjellheimen og som inngangsport til
Nord-Europas største villmarksområde, med fem nasjonalparker innen rekkevidde. Stedet
tiltrekker seg blant annet ski- og turinteresserte som ønsker å benytte seg av områdets
nærmest uberørte natur. Reiselivsbedriftene Fauna jobber med vektlegger ivaretagelse av
stedets særegenhet i form av uberørt natur.

•

Landbruk og kortreist mat: Blant bedriftene Fauna jobber opp mot, er også
landbruksbedrifter og matprodusenter i kommunen. Av disse kan nevnes bedrifter som Han
Sylte, Lundal, Salten Laks og Kvitblikk.

Fauske næringsforum
Fauske Næringsforum (FN) er en medlems- og interesseorganisasjon for næringslivet i Fauske og
omegn. FN samarbeider i Fauske og på tvers av kommunegrensene for en positiv utvikling i regionen.
De ønsker å være en kanal for næringslivet og gjennom jevnlige møter skape en arena som en
naturlig sosial møteplass. FN er høringsinstans i viktige saker som berører næringslivet i regionen.
Dette gjelder infrastruktur, gode skoletilbud i videregående skole, rekruttering og
kompetanseutvikling med mer, samt være en pådriver i næringsutviklingen i Fauske.
FN kom med ulike utfordringer som kommunen kan ta tak i:
-

-

-

-

E6 gjennom sentrum med tilhørende luftforurensing påvirker servicenæringen negativt både
ved å gjøre sentrum mindre attraktivt og lite egnet for utstilling av varer. Det gjør det lite
attraktivt for nyetablering og medfører desentralisering. Dette medfører igjen at
lokalbefolkningen tar bilen til andre steder lengre unna for å få tak i varene. Det er viktig at
kommunen jobber med å få E6 ut fra sentrum så snart som mulig.
Det er etablert et fjernvarmesystem som ikke er i bruk. Kommunen bør jobbe aktivt med
igangsetting av systemet, slik at både servicenæringen i sentrum blir mer attraktiv/tilgjengelig,
samt at det reduserer energiforbruk totalt sett.
I løpet av 2019 bør kommunen ha et møte med servicenæringa der man får diskutere hva som
kan gjøres for å redusere klimagassutslipp. Her kan man for eksempel ta opp emner som
gang/sykle til jobb, bytte ut varebil til el-bil/ladbar hybrid og andre tiltak som næringen selv kan
ta opp med kommunen.
Åpningstider hos Iris er ikke gode nok for håndverkere som ønsker å tømme arbeidsavfall før
arbeidsdagen starter. Kommunen bør ta opp med IRIS om det finnes alternative løsninger, eller
om åpningstider kan endres, slik at næringa kan øke søppelsortering og dermed redusere
klimagassutslipp.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har bidratt til utslippsreduksjoner, i hvilken grad det
kreves ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.
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Tiltak

Beskrivelse

Miljøfyrtårn i
næringslivet og
kommunale
virksomheter

Miljøfyrtårn er en nasjonal
sertifiseringsordning som skal hjelpe private
og offentlige virksomheter å skape en
miljøvennlig drift. Starte med
administrasjonsbygget og en skole

Gjennomført? Har tiltaket redusert
klimagassutslipp?

Administrasjonsbygg er
sertifisert. Andre bygg tas med i
ny handlingsplan.

Som det vises i tabellen over, er det kun ett tiltak direkte rettet mot å påvirke virksomheter i
kommunen. Administrasjonsbygget er nå sertifisert, og kommunen bør planlegge å få flere
kommunale virksomheter sertifisert. Miljøfyrtårnsertifiseringen i næringslivet i Fauske har vært et
pågående prosess, som sertifisør i kommunen fortsetter med i tiden fremover. Gjennom
innkjøpsavtaler kan kommunen påvirke økning av antall virksomheter som blir sertifisert.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Sirkulær økonomi og marin plastforsøpling
Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi har som mål å legge
til rette for høy utnyttelse av ressursene i avfallet og trygg håndtering av farlig avfall. Det
overordnede nasjonale målet er at avfall skal gjøre minst mulig skade på mennesker og naturmiljø.
Det er også et mål at veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske
veksten i landet, målt i BNP. Det er videre et mål om at 80 prosent av avfallet skal sikres god
ressursutnyttelse gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse.
Kommunen bør tilrettelegge for resirkulering, gjenvinning og gjenbruk av materialer i næringslivet.
FAUNA kan påvirke virksomheter som har etablert seg og som skal etablere seg i fauske kommune.
Innovasjonsstrategi for Nordland
Innovasjonsstrategien skal følge opp visjonen definert i Fylkesplan for Nordland, samt mål definert i
FoU-strategi for Nordland og flere sektorstrategier vedtatt av Fylkestinget. Dette er særlig strategi for
reiseliv, fylkestingsaker om sjømat, industristrategi for Nordland og FoU-strategi for Nordland.
Innovasjonsstrategien er en strategi for et nyskapende næringsliv i Nordland. Den omfatter ikke
målgruppen offentlig sektor direkte.
Strategi for havbruksnæringen
Som en del av det treårige Byregionprosjektet Fase 2 for Salten, er det levert et forslag til en
strategiplan for havbruk i Salten.. Målet med planen er at I strategien for havbruksnæringen pekes
det på at næringen er ung, bare 40 år. Den står overfor mange fortsatt uløste teknologiske,
biologiske og politiske utfordringer. Luseproblematikken og utslipp er store utfordringer, men blir
dette løst, vil næringen kunne gjøre et kvantesprang i utvikling.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Mål

Tiltak eller virkemiddel

Fauske kommune skal kontinuerlig bidra aktivt til grønn og
innovativ næringsutvikling i byen og regionen.

-
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Kommunen skal utvide kapasitet til samarbeid med
næringslivsaktører og FoU institusjoner for å fremme grønn
næringsutvikling og oppfylle lokale energi og klimamål.
Planlegging og investeringer i næringsliv skal som hovedregel
ta utgangspunkt i målet om å være nullutslippsvirksomhet
(innkjøpsrutiner).

Afvall i næringslivet skal reduseres med 50% og sorteres 90%
innen 2030.

-

Fauske skal innen 2020 ha et samarbeidsnettverk med
servicenæringa, som arbeider med reduksjon av
klimagassutslipp og bærekraftig utvikling i sektoren.

-
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Økt engasjement og bevissthet hos næringslivet for
kommunens, regionens og statens klimamål med
holdningsskapende arbeid gjennom Fauna og egne prosjekter.

Tilrettelegge for resirkulering, gjenvinning og gjenbruk av
materialer i næringslivet. Åpningstider skal i samarbeid med
renovasjonsvirksomhet revurderes. Se også på
miljøfyrtårnarbeidet.
Flere miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i Fauske kommune

Årlig møte med servicenæringa der man får diskutere hva som
kan gjøres for å redusere klimagassutslipp. Her kan man for
eksempel ta opp emner som gang/sykle til jobb, bytte ut
varebil til el-bil/ladbar hybrid og andre tiltak som næringen
selv kan ta opp med kommunen.

9. Klimatilpasning
Utfordringer
Klimaendringene vil påvirke Fauske på mange måter. Økt nedbør, stormflo, vind, skred og flom kan
gjøre skader på bolighus, næringsbygg og infrastruktur. Klimaendringene kan medføre endra
rammevilkår for reindrift, jordbruk, skogbruk og fiske. Befolkningens helse kan påvirkes direkte og
indirekte av temperaturendringer. Økte temperaturer kan føre til endringer i naturen ved økt
innvandring av svartlistede arter, og ved at arter beveger seg fra lavereliggende til høyereliggende
områder. Klimaendringer medfører at klimatilpasning er nødvendig. Det er behov for mål og
strategier som gjør kommunen mer robust mot de klimaendringene som kommer. Skred og rasfare
er stort godt kartlagt i Fauske kommune. Utbygging tillates ikke innenfor fare-/aktsomhetsområder,
med mindre det er utarbeidet geoteknisk rapport/vurdering av skredfare. Havnivåstigning,
bølgepåvirkning og kvikkleirefare er også godt ivaretatt gjennom kommuneplanens arealdel.
Vindobservasjoner viser ingen trend til endring av vindstyrken. Generelt er vindobservasjoner
forbundet med usikkerhet da endring i utstyr over tid og endring i plassering av målestasjoner virker
sterkere inn på resultater. I et varmere klima kan en forvente at vindstyrke og stormaktivitet øker.
Dette må tas hensyn til i byggesaksbehandling.
Kvikkleirefare
Forekomstene av kvikkleire er en utfordring i og omkring Fauske sentrum. Det er angitt faresoner på
plankartet for kommunedelplan Fauske sentrum og i kommuneplankartet. I Fauske sentrum arbeides
det med en mere nøyaktig kvikkleirekartlegging. Prosjektet har som mål å avgrense soner basert på
tilgjengelige rapporter, utarbeidelse av boreplan og beskrivelse av hvilke vurderinger/analyser som er
påkrevd. Til slutt skal det utlyses konkurranse som baserer seg på de oppgavene som kommer frem i
første fasen.
Videre kartlegging av kvikkleire i kommunen er kun aktuelt når det skal gjennomføres nye
byggetiltak. Det er derfor tatt inn faresoner i kommuneplanens arealdel med bestemmelser at
bygging i potensielt farlige områder pålegges geoteknisk vurdering. Det er for nå ikke behov for flere
tiltak/mål i klima- og energiplanen.
Flomutsatte områder
Det er ikke kartlagt flomsoner i Fauske kommune. Imidlertid viser aktsomhetskart at man bør
undersøke nærmere på evt. flomfare når det planlegges nye tiltak. Alle store og mindre vassdrag
utgjør i utgangspunkt en fare for utbygging, da økt nedbør medfører økt flomfare. Det er viktig at en
gjennom arealplanlegging og byggesaksbehandling sjekker aktsomhetskart før det tillates nye tiltak.
Nye tiltak må vurderes opp mot skadegrad, både på individer, samfunnet og materiell. NVE sine
retningslinjer skal brukes i vurderingene.
Overvann
Ved store nedbørsmengder over kort tid eller is-/snøsmelting vil det kunne oppstå problemer med å
få vannet unna. Særlig på tettsteder er det viktig å se nærmere på problematikken og nødvendige
tiltak. Det er behov for et mer detaljert oversikt på overvannsproblematikken på visse områder i
Fauske. Det må undersøkes og analyseres hvordan kapasiteten på rør er i sentrumsområder. Kan de
ta unna store mengder med nedbør? Har det f.eks. vært overvannsskader i kjellere/boliger og
hvordan kan vi forebygge overvannsproblemer? Det er allerede etablert avlastningsrør eller nye rør
med større dimensjoner på ulike områder i kommunen, men det er fremdeles mange områder hvor
det ikke er mulig å gjennomføre slike tiltak uten at området må graves opp igjen.
Det har vist seg allerede flere ganger at kulverter og rør ikke har kapasitet nok til å ta unna vannet
med uvær eller is-/snøsmelting og skader som oppstår kan påføre private og kommunen store
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utgifter i fremtiden. Problemet med klimaendringer og ekstremvær vil bare øke og det er svært viktig
at kommunen har fokus på dette området for å forebygge skade. Arealplanlegging og
renoveringsarbeid med overvannsrør er viktige virkemidler.
Klimatilpasning i plan
Fauske kommune har begynt å integrere hensyn til klimatilpasning i planleggingsarbeid og
saksbehandling. Kommuneplanens arealdel inneholder retningslinjer og bestemmelser om
overvannshåndtering, ras, kvikkleire, flomveier og havnivåstigning. Som en integrert del av
samfunns-/arealplanleggingen bør kommunen:
• Kartlegge sin egen klimasårbarhet innenfor bestemte områder
• Planlegge fremtidsrettet for å møte klimaendringene
• Iverksette og gjennomføre tiltak for å møte utfordringene

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har oppnådd målet, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.
Tiltak

Kartlegging av
skredutsatte
områder
Kartlegging av
flomutsatte
områder

Kartlegging av
områder utsatt for
havnivåstigning
Innarbeide
klimasårbarhet i
kommuneplanens
arealdel

Beskrivelse

Områder hvor eksisterende og
planlagt bebyggelse kan være utsatt
for skred skal kartlegges i detalj.
Første del av slik kartlegging er
igangsatt i Sulitjelma i 2010
Vann, elver og bekker hvor det kan
oppstå flom som truer bebyggelse,
veier og annen infrastruktur skal
kartlegges.

Se på konsekvenser av forventet
landheving, havnivåstigning og
stormflo
På bakgrunn av kartleggingstiltakene
ovenfor innarbeides sårbare/utsatte
områder som hensynssoner i
kommuneplanens arealdel ved
rullering.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
•
•
•

Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge
NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring
Klimaprofil Nordland
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Gjennomført? Kreves det ytterlige tiltak?

Ja, ingen ytterlige tiltak i denne
planperioden.

Kun generelle kart NVE. I forhold til
flomfare bør det undersøkes hvordan
kapasiteten på rør er i sentrum. Kan de ta
unna store mengder med nedbør? Har
det f.eks. vært overvannsskader i
kjellere/boliger og hvordan kan vi
forebygge overvannsproblemer?
Overvannsnettet i Storgaten/Sjøgata
v/Fridahls møbelhus har ikke kapasitet til
å håndtere ekstrem nedbør som varte en
svært kort periode i uke 31, 2018. Dette
problemet vil over tid kunne løses ved at
flere områder i Fauske sentrum separerer
avløp/overvann.
Ja, ingen ytterlige tiltak i denne
planperioden.
Ja, ingen ytterlige tiltak i denne
planperioden.

Det er kontinuerlig ny informasjon om klimatiltak. Det er mye som publiseres av staten og
forskningsinstitutter. Kommunen bør holde seg oppdatert gjennom konferanser og ved å lese om nye
funn i publikasjoner og via Fylkesmannen som veileder.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Mål

Tiltak eller virkemiddel

Kommunen skal ha et bærekraftig forvaltning av geoteknisk
tilstand, overvann og vassdrag.

-

-
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Ordne egen database med geotekniske rapporter som kan
brukes til fremtidig planlegging og kartlegging av utsatte
områder.
Prosjektstilling/konsulent som lager en analyse av
overvannsproblematikk, dimensjonering av rør og
prioriteringsområder, samt kostnadsberegning av nye tiltak
og forslag til evt. større prosjekter.
Se nærmere på problematiske områder/flaskehals/områder
med størst risiko for skader
Lage rutiner overvannshåndtering for arealplanleggere
Separeringsprosjekt for overvann/avløp
Utarbeide/forbedre rutiner for overvåking av eksisterende
bekkeinntak.

10.

Kommunalt energiforbruk (feie for egen dør)

Kommunen eier eller driver omfattende bygningsmasse; rådhus, skoler, barnehager, omsorgsbygg,
idrettsanlegg, vannverk, renseanlegg med mer. Kommunen har fortsatt noe lønnsomt potensiale for
energieffektivisering i egen bygningsmasse. Det er bygd og det bygges flere større bygg med god
energiklasse. De eldre byggene oppgraderes i forbindelse med ombyggingsprosjekter.
Eksempel på nybygg/rehab:
• Vestmyra Skole (ferdig 2016) gamle skolebygg er revet.
• Valnesfjord skole (straks ferdig) gamle bygg skal rives.
• Blålysbygg (planlegges med ferdigstillelse i 2020)
• Familiens Hus (rehabilitering )
• Buen Sykehjem (ferdig 2019)
• Helsetunet . Flere rehab.prosjekt gjennomført, nytt prosjekt i 2018

Utfordringer
Vi har for lite tilgjengelige vedlikeholdsmidler som følge av den økonomiske situasjon i kommunen.
Lov om offentlige anskaffelser pålegger offentlige oppdragsgivere å ta hensyn til livssykluskostnader
og miljømessige konsekvenser i sine anskaffelsesprosesser. Kommunen bør ha som mål å jobbe aktivt
for å redusere sitt klimafotavtrykk via innkjøpsreglementet. Kommunen bør også være en synlig
pådriver i offentlig sektor for å sikre mest mulig bærekraftige anskaffelser, og bidra til å påvirke
leverandør- og produktutvikling i en klimariktig retning.
Fauske kommune ønsker å bidra til å gjøre lokalt næringsliv konkurransedyktige, og tilpasse sine
anskaffelser til lokale leverandører innenfor de rammer regelverket tillater det. Fauske kommune er
en del av Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN), og er gjennom dette samarbeidet med i en rekke
felles rammeavtaler. Samarbeidet bestod tidligere av flere Salten-kommuner (SIIS), men er etter
hvert utvidet til å gjelde kommuner både i Helgeland, Vesterålen og Lofoten. Kommunene i
innkjøpssamarbeidet kan ha særegne regler for anskaffelser. Disse kommer i så fall til anvendelse i
tillegg til bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Miljøkrav gjennom Samordna innkjøp i Nordland (SIIN)
Samordna innkjøp i Salten miljøkrav baseres på krav i ISO 14001. Innkjøpsvirksomheten skal være
miljøeffektiv og bidra til omdømmebygging for Samordna innkjøp i Salten som en organisasjon som
tar ansvar for miljø og bærekraft.
Samordna innkjøp i Salten skal være en synlig pådriver i offentlig sektor for å sikre bærekraftige
anskaffelser. Innkjøpssamarbeidet skal bidra til å påvirke leverandør- og produktutvikling i en
miljøriktig retning. Anskaffelsens art og innkjøpende enhets miljømål er førende for hvilke miljøkrav
som stilles.
1) Ved planlegging av den enkelte anskaffelse skal det tas hensyn til anskaffelsens
livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser.
a) i alle anskaffelser, skal det stilles miljøbaserte kvalifikasjonskrav (leverandørens tekniske og
faglige kvalifikasjoner). Dette kan dokumenteres i form av et 3. partsgodkjent
miljøstyringssystem eller at tilbyder besvarer en miljøerklæring
b) miljøhensyn skal, der det er mulig og relevant for anskaffelsen, der det er praktisk mulig og
ikke medfører åpenbare ulemper, inngå som et tildelingskriterium. Miljøkriteriet bør vektes
med minimum 30 % av total vekting. Jf. Lov om offentlige anskaffelser - § 5: statlige,
fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin
anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme
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klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal bl.a. skje ved at oppdragsgiveren tar
hensyn til livssykluskostnader.
c) Miljøkrav skal, der det er relevant for anskaffelsen, innarbeides i kravspesifikasjoner, normer
og beskrivelser. Produkter med positiv miljømerking, miljøvaredeklarasjoner eller lignende
skal beskrives der det er relevant.
2) Miljøkrav skal være leverandørutviklende og gi tydelige signaler til markedet om at
miljøtilpassing er et kundekrav
a) Samordna innkjøp i Salten stiller krav til leverandørenes miljøkvalifikasjoner og prestasjoner.
b) miljøkrav skal tilpasses den aktuelle bransje, og bransjen gis anledning til å uttale seg
3) Samordna innkjøp i Salten skal tilstrebe kostnads- og miljøeffektive anskaffelser. Det vil si
anskaffelser som gir høy grad av behovstilfredsstillelse og samtidig lav miljøbelastning gjennom
hele livsløpet. I tilfeller hvor miljøhensyn ikke innarbeides på grunn av budsjettmessige forhold,
skal dette begrunnes og konsekvenser for enhetens oppfyllelse av egne miljømål skal beskrives.
4) Planlegging og investeringer skal som hovedregel ta utgangspunkt i målet om å være nullutslipps
by.
Kravene som er stilt her er fullstendig og viser at kommunen allerede har etablert gode retningslinjer
for innkjøp. Imidlertid kan mål nr. 4 brukes videre i energi- og klimaplanen som retningslinje for
vurdering av nye tiltak i alle kommunale tiltak.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har oppnådd målet, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.
Tiltak

Forprosjekt
energieffektivisering
/energiomlegging i
kommunale bygg
Gjennomføre
investeringsprogram
for energieffektivisering
og energiomlegging
Krav om tilrettelegging for
fjernvarme i nye
kommunale bygg
Energimerking av
kommunale bygg (øke
bevisstheten om energibruk
og løsninger som kan gjøre
bygninger mer
energieffektiv)
Ansvarliggjøre brukere av
kommunale bygg
Energiledelse

Beskrivelse

Søke om midler fra Enova for å
engasjere konsulent for kartlegging av
potensialet for energiøkonomisering i
kommunale bygg (forprosjekt)

Gjennomført?

Dette er utført sist i 2011

I henhold til plan som utarbeides med
basis i forprosjektet.

Dette arbeidet går i takt
med øvrig oppgradering av
bygg.

Gjøre nybygg klar til bruk av alternative
energikilder.

Tatt inn i kommuneplanens
arealdel (bestemmelser)
Dette gjennomføres for alle
nybygg.

Energimerking utføres når vi
Er i dag pålagt ved salg og utleie. Bør
har fått kjørt inn alle de nye
utvides til å gjelde alle kommunale bygg.
byggene.
Utrede bruk av internfakturering
Kommunen skal systematisere og
formalisere arbeidet med energiledelse
som styringsverktøy for å sikre et
kontinuerlig forbedringsarbeid innen
energiproduksjon.
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Ikke aktuelt nå.
Energiledelse gjennomføres
er del del av vår virksomhet.

Påvirke innkjøpssamarbeidet
i Salten til å stille strenge
miljøkrav ved kommunale
innkjøp.

Stille krav til lavt energiforbruk og lave
utslipp. Oppfordre til å redusere bruk av
emballasje. Redusert ressurs- og
energiforbruk. Redusert avfallsmengde.

Bruk av telefon- og
videokonferanser
som alternativ til
reise.

Tilrettelegge et møterom og gi
opplæring.

Del av miljøfyrtårnarbeidet.
Delvis gjennomført, men
behov for ny gjennomgang.
Tas med i ny plan.
Holdningsskapende arbeid.
Må også tilrettelegges for
godt utstyr og motivere til at
det tas i bruk.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Tross at kommunens økonomi ikke tillater store utgifter til klimatiltak, kan Fauske kommune spare
3.40 GWh til en verdi av 2.38 mill. kr. hvert år med muligens mindre store/kostbare tiltak. Enova har i
dialog med hver enkelt kommune laget en oversikt over forbruk og areal i egne formålsbygg for året
2010. I perioden 2010 til 2015 har Enova sett nærmere på hvilken energireduksjon den enkelte
kommune har oppnådd gjennom sine omsøkte Enovaprosjekter. Til slutt har Enova sett på
resultatene som er oppnådd i EPC prosjekter, og brukt dette for å vurdere hva som er økonomisk
lønnsomt for den enkelte kommune. Den enkelte kommunes gjenværende potensial for
energireduksjon er differansen mellom det som er lønnsomt for den enkelte kommune og de
energireduksjons-prosjekter de allerede har gjennomført.
Opprinnelsesgaranti
Miljødirektoratet anbefaler at kommuner og kommunale virksomheter først og fremst fokuserer på å
redusere egne utslipp av klimagasser og redusere sin energibruk så mye som mulig. Dersom
kommunen i tillegg ønsker å ha dokumentasjon på at brukt elektrisitet er fra fornybare kilder, kan
den kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti.
Klimavennlige bygg
Både oppføring av en bygning eller en annen form for teknisk infrastruktur vil medføre et ikke
ubetydelig klimafotavtrykk. For eksempel vil valg av materialer i et byggeprosjekt ha
klimakonsekvenser. Kommunen kan bygge flere klimavennlige bygg hvor klimagassutslippene og
energiforbruk gjennom hele byggets levetid er systematisk redusert. Kommunen kan anbefale at det
bygges passivhus når en søker om etablering av nye boliger eller yrkesbygninger. Passivhus er et
begrep som har fått stor utbredelse og suksess i en rekke europeiske land. Strenge krav til
prosjektering og utførelse har ført til at passivhus anerkjennes som moderne miljøvennlige bygninger
med meget høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt energibehov. Det stilles i stor grad samme
type krav til et hus bygget etter dagens byggtekniske forskrift og til et passivhus, men kravene er litt
strengere.
Klima- og miljøkrav gjennom saksbehandling og anskaffelse
Mange kommuner ønsker å stille strengere og mer omfattende klima - og miljøkrav enn det som
reguleres av TEK17. Med passivhusnivå som minimumskrav i byggteknisk forskrift fra 2016 er
energibruken til oppvarming av nye bygninger blitt kraftig redusert. Det er da mindre å hente på å
stille strengere energikrav enn forskriftskravet. Samtidig, med lavere energibehov til drift, vil
produksjon og transport av byggevarer, energibruk på selve byggeplassen og framtidig
avhendingsfase utgjøre en større andel av den totale miljøbelastningen gjennom boligens livsløp. Ut
fra et livsløpsperspektiv kan det være fornuftig for kommunen å stille krav knyttet til disse andre
fasene. Kommunen kan stille miljøkrav til produksjonsfasen ved anskaffelse av kommunale
boliger. I tillegg kan kommunen gjennom saksbehandling ta en vurdering om klimamålene som stilles
gjennom denne planen oppnås. Det må lages en rutine for denne vurderingen og rutinen, samt
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standardtekst i saksfremlegg må integreres hos alle avdelinger som jobber med saker som kan
påvirke kommunens klimamål.
Teknisk infrastruktur og anlegg
Et annet område når det gjelder Fauske kommunes egen virksomhet er teknisk infrastruktur og
anlegg som både bidrar til energiforbruk og klimafotavtrykk. For eksempel er det et betydelig
energiforbruk knyttet til vann- og avløpshåndtering.
Avfallshåndtering
Kommunen kan bespare mye gjennom reduksjon av restavfall i sine virksomheter. Gjennom
miljøfyrtårnsertifisering på administrasjonsbygget har kommunen for eksempel satt i gang et system
for søppelsortering av 26000 kilo restavfall i gjennomsnitt, med et estimert kostnadsreduksjon på
50.000 kroner per år.
For å se nærmere på kostnadsbesparing i en enkel regnesum: Kommunen har ca. 40 bygninger med
ulike mengder avfall. Gjennomsnittet for restavfall er ca. 9000 kilo per bygning per år (med 2017 tatt
som utgangspunkt). Det betyr at vi muligens kan bespare 17.361 kr per bygning i gjennomsnitt, altså
694.444 kroner per år. Hvis dette gjelder for alle kommunale bygg, vil vi få en betydelig besparing og
et stort miljø-/klimagevinst! Det er imidlertid viktig å huske at dette ikke er en eksakt regnestykke og
i praksis kan tallene vise andre resultater. Det kan være en mulighet å innføre sorteringstiltak på de
kommunale bygg med mest antall kilo avfall per år.
Lov om offentlige anskaffelser - Miljøkrav

Difi har utviklet veileder med anbefalte miljøkrav og kriterier for offentlige anskaffelser. Kravene er primært
beregnet på større offentlige anskaffelser (> 40
millioner kroner). Kravene er ikke like godt egnet for
mindre småhusprosjekter med oppføring av et
begrenset antall kommunale boliger.

Teknisk forskrift - TEK17

Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres
og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet,
universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske
krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Kapittel 7
omfatter krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger,
herunder sikkerhet mot flom, stormflo og skred.
Reglene angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til
grunn ved regulering og bygging i fareområder. Kapittel
14 stiller energikrav til oppføring av bygninger.
Plan- og bygningsloven stiller grunnleggende krav til
helse, miljø og sikkerhet i byggverk. Kapittel 3, § 3-1 gir
oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. Særlig
klimarelatert er bokstav g: ta klimahensyn, herunder
gjennom løsninger for energiforsyning og areal og
transport.
NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger Yrkesbygninger stiller krav til yrkesbygninger som kan
defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk
klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger
etter NS 3031 med standardiserte inndata.
NS 3700 inneholder kriterier for passivhus og
lavenergihus. Standarden er til praktisk nytte ved

Plan- og bygningsloven med tilhørende
forskrifter [pbl, 2008]

Norsk passivhusstandard NS 37001 for
yrkesbygninger

Norsk passivhusstandard NS 3700 for
boliger
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planlegging, bygging og evaluering av boliger med lavt
energibehov og bruk av fornybare energikilder. - Ny og
revidert versjon fra mai 2013.

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Som i kapittelet om bygg og anlegg gjelder det også her at det i første omgang er viktig å jobbe videre
med at gjenværende bruk av fyringsolje og andre fossile brensler fases ut. Innkjøpsavtale SIIN har
fullstendige krav og det viser at kommunen allerede har etablert gode grunnlag for innkjøp og
offentlige anskaffelser. Dette betyr at det ikke stilles ytterlige krav i energi- og klimaplanens
handlingsdel. Dette kan eventuelt revideres når kravene endres i SIIN-avtalen.
Mål

Tiltak eller virkemiddel

Kommunen skal ha redusert energiforbruket i eksisterende
kommunale bygg med 40% innen 2025, og 60% innen 2030.

Etablering av energioppfølgings- eller ledelsessystem, tiltak i
bygningskroppen som etterisolering i tak og vegger og skifte
av vindu, samt andre tekniske tiltak som ventilasjon og
belysning.
Undersøkelse for hver enkelt bygning hva som kan gjøres
innenfor rimelige grenser og hva effekten vil bli.

-

-

Kommunen skal ha redusert klimagassutslipp ned til 10% innen
2030.

-

Alle kommunale bygninger skal innen 2030 ha et afvallssystem
der sortering og reduksjon står sentralt

Igangsette avfallsorteringsprosjekt i samarbeid med Retura/IRIS
på kommunale bygninger.

Kommunale virksomheter skal innen 2021 ha et bærekraftig
forvaltning gjennom rutiner og vurderinger i kommunal
saksbehandling.

Det må lages en rutine og standardtekst i saksfremlegg må ha en
klimavurdering hos alle avdelinger som jobber med saker som
kan påvirke kommunens klimamål.
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Bytte ut kommunale fossile biler med elbiler
Kravspesifikasjon i nye bygninger med utlippsfrie
tiltak/byggematerialer

11.

Holdninger – holdningsskapende arbeid

Utfordringer
En del holdningsskapende arbeid er allerede nevnt i andre kapitler. Det er også gjennomført en del
arrangementer gjennom forrige klimaplan, men ikke alle er fremdeles aktuelt, eller mangler jevnlig
oppfølging. Utfordringer ligger ofte i oppfølgingen. Dessuten er resultatene på tiltakene særlig
målbare. Det betyr ikke at de ikke skal gjennomføres eller gjenopptas i denne planen.

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
Tabellen viser hvorvidt eksisterende virkemidler har oppnådd målet, i hvilken grad det kreves
ytterlige virkemidler framover, og evt. hvilke virkemidler/type virkemidler disse kan være.
Tiltak

Beskrivelse

Miljøfyrtårn i
næringslivet og
kommunale
virksomheter

Miljøfyrtårn er en nasjonal
sertifiseringsordning som skal hjelpe private
og offentlige virksomheter å skape en
miljøvennlig drift. Starte med
administrasjonsbygget og en skole

Undervisning om
klima og miljø i
skoler og
barnehager

Klima og miljø skal være sentrale tema i
kommunens skoler og barnehager.

Klimaprosjekt i
skoler og
barnehager

Delta i ordningen Grønt Flagg.
Etablere regnmakerskole og
regnmakerbarnehage eller delta i andre
tilrettelagte miljøprosjekter.

Miljø og
klimavurdering i
kommunal
saksbehandling

Ved all kommunal saksbehandling skal klimaog energispørsmål vurderes.

Oppfordre private
til å gjennomføre
energimerking
Oppfordre til bruk
av kundeweb for å
følge med eget
forbruk
Lage et område på
hjemmesida med
klima som tema
Gå- og sykle til
jobben- aksjoner

Energimerking er en energiattest som viser
hvor energieffektiv boligen er. Skal øke
bevisstheten om energibruk og løsninger som
kan gjøre boligen eller bygningen
merenergieffektiv.
Kundeweb er en informasjonsservice som
strømleverandørene tilbyr sine kunder
• Kommunens klimaplan
• Klimatips
• Link til Enova og andre aktuelle sider
Alle kommunalt ansatte skal motta
informasjon om ”sykle til jobben” kampanjen
og oppfordres til å delta.
Private bedrifter oppfordres til å gjøre det
samme.
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Gjennomført?

I startfasen med
administrasjonsbygget. Tas med
i ny handlingsplan.
For lite konkret, tas ut.

Det ikke gjennomført noe
prosjekt på en av disse emner.
Skoler og barnehager er
imidlertid bestandig aktiv i
opplæring og formidling av
klima og holdninger.
Ikke særlig, det skal lages
rutiner for dette. Tas med i ny
handlingsplan.
Ikke gjort, men tas ikke med i ny
klimaplan.

Ikke gjort, men tas ikke med i ny
klimaplan, da dette er lite
aktuelt i dag.
Bør vurderes utbedret

Folkehelserådgiver bør ta dette
inn. Tas med til ny
handlingsplan.

Tilrettelagt
skolevei

Det er innledet et samarbeid mellom Fauske
kommune og Trygg trafikk om trygg og aktiv
skolevei

Tas inn i trafikksikkerhetsplan.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Bygg og anlegg
Som samfunnsutvikler kan kommunen ta initiativ til holdningsskapende arbeid og samarbeid med
næringsliv som fremmer energieffektive og miljøvennlige nybygg med klimavennlige energiforsyning,
for eksempel gjennom avtaler med lokale næringslivsaktører. I tillegg kan kommunen direkte påvirke
privatpersoner og næringsliv sin energibruk og tilhørende klimagassutslipp gjennom tiltak i sin
arealplanlegging, herunder:
- tilrettelegge for klimavennlig og ressurseffektiv energiforsyning, jf. egen veiledning på
hjemmesiden
- begrense boligstørrelse og/eller stille andre krav til arealbruk og bygningers utforming,
kvalitet og funksjon som reduserer og styrer energibehov og materialforbruk og -valg i
nye utbyggingsområder
- konsentrert arealutnyttelse og lokalisering av arbeidsplasser og servicefunksjoner ved
kollektivknutepunkter reduserer transportbehov, og dermed bruk av fossil energi

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Mål

Tiltak eller virkemiddel

80% av alle kommunale ansatte skal gå, sykle eller ta kollektiv
transport til jobb innen 2030. Bruk av fossildrevne biler
reduseres til 1% innen 2050.

Motivere kommunale ansatte til å redusere bilbruk. Ved å sette i
gang med gå- og sykle aksjon: Alle kommunalt ansatte skal motta
informasjon om ”sykle til jobben” kampanjen og oppfordres til å
delta.
Private bedrifter skal oppfordres til å gjøre det samme.

90% av kommunens innbyggere har gjennomført energimerking
eller energianalyse innen 2030.

-

-
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Energimerking er en energiattest som viser hvor
energieffektiv boligen er. Skal øke bevisstheten om
energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller
bygningen merenergieffektiv. Analyse er en gjennomgang via
et digitalt skjema som kommunen kan tilrettelegge for.
Utbedre hjemmesiden med klima som tema. Her kan
kommunen også legge inn tips til redusert energiforbruk og
midler til tiltak

12.

Energiproduksjon

Alternative energikilder står i fokus i dette kapitlet. Bruk av alternative ressurser til oppvarming kan
frigjøre høyverdig elektrisk energi til andre formål, som transport, industri eller for eksport til andre
land i Europa. Dette er et eksempel på hvor viktig det er å se lokal energi i en større sammenheng.
Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling siden den forrige planen (2011-2014) ble utarbeidet
når det gjelder lokal produksjon, lagring og utveksling av energi – tilsammen såkalt “distribuert
energi”. Solcelleteknologi er et godt eksempel, med betydelige effektforbedringer og langt lavere
investeringskostnader enn bare for få år siden.

Utfordringer
•
•

NOU 2012: 9 Energiutredningen – verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø
Meld. St. 14 (2011-2012) Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet

Evaluering av tiltak klimaplan 2011-2014
En evaluering av tiltak i dagens plan viser at det ikke er satt mål på energiproduksjon og tiltak.

Gjennomgang av eksisterende og ny kunnskap
Det bør undersøkes hvorvidt kommunen kan bruke nye virkemidler som bidrar til utslippsreduksjoner
og i hvilken grad det er gjennomførbar gjennomhandlingsplanen framover. Dette må gjøres ved å ta
en gjennomgang av ny kunnskap, herunder forskning og teknologiske- og markedsutviklinger.
Resultatene kan bidra til å planlegge tiltak, mål og strategier som brukes til handlingsplanen.
Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi (2014)
Bruk av biogass løser flere miljøproblemer samtidig. Den reduserer klimagassutslippene i Norge, den
bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning, og den kan redusere støyplager fra tunge
kjøretøy. Målet med denne strategien er å foreslå konkrete virkemidler som kan øke produksjon og
bruk av biogass. Ved å samle biogasser fra husdyrgjødsel, avløpsslam, husholdningsavfall og
næringsavfall, kan man produsere drivstoff til bl.a. transport og oppvarming.
Vestvågøy har fått tildelt tilskudd fra Miljødirektoratet på kr 250.000 til forstudie for etablering av
biogassanlegg. De henter inn opplysninger om forventede kostnader for ulike typer anlegg for
produksjon av biogass, transport, lagring og anvendelse. Videre hvilken muligheter et anlegg har
både i form av alternativkostnad og salgsinntekt. Fauske kommune kan vurdere å gjøre det samme
som Vestvågøy, og muligens tilby biogass til andre næringsaktører og for eksempel Nordlandsbanen.
Kommunen er en betydelig landbrukskommune og har tilgang til ulike andre biogassressurser. Norsk
Gassforum gjennomførte i 2015 en forstudie for å finne ut om gass er et aktuelt drivstoff for
jernbane i Norge. Rapporten konkluderte med at en omlegging av jernbanedrift til biogass vil være et
sterkt bidrag til fornybarsamfunnet og anbefalte en videreføring av studien med en dypere vurdering
av bruk av biogass.
Etter bruk av beregningstabellen for biogassproduksjon som miljødirektoratet har skaffet, er det
biogasspotensial på 138245 kg når husdyrgjødsel og matavfall brukes i sambehandlingsanlegg (anlegg
som kan produsere biogass av alle råstofftypene).
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Beregnet effekt av å sende råstoffene til biogassproduksjon sammenlignet med konvensjonell behandling (gjødsellagring, kompostering og forbrenning)
Utslipp uten tiltaket
Utslipp dersom tiltaket gjennomføres

CO2

Klimagasser i alt
576,86
433,63

Tiltakets effekt, reduksjon av utslipp
143,23
Merknad: dersom positivt tall vil tiltaket medføre en utslippsreduksjon.
Negativt tall betyr økning i utslipp

-

CH4
576,82

-

433,63

-

143,20

N2O

0,03 tonn CO2-ekv.
-

tonn CO2-ekv.

0,03 tonn CO2-ekv.

! CO2-utslipp fra organisk avfall har biogen opprinnelse og er derfor ikke inkludert i beregningene.

Kommentar til regnskapet:
Beregningene over anslår utslipp og mulige utslippsreduksjoner for ett år. Et tiltak vil ofte ha effekt
på utslippene i mange år, og det bør gjøres en vurdering av hvordan utviklingen vil være over tid.
Dersom kommunen har satt kvantifiserte mål for utslippsreduksjoner, for eksempel for 2030, må det
vurderes hvordan tiltaket vil påvirke utslippene i målåret.
Relevante spørsmål er:
- Hvor lenge vil tiltaket vare (tiltakets levetid)?
- Hva skjer etter at tiltaket er ferdig? (Er det en varig endring, eller må tiltaket iverksettes på nytt
for å få samme klimaeffekt over tid?)
- Gir tiltaket like stor utslippsreduksjon hvert år?
- Kjenner du til planlagte endringer i kommunen (utenom tiltaket) som vil påvirke effekten av
tiltaket? Se beskrivelse om framskrivinger i veilederen for klima- og energiplanlegging:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/Bruk-avstatistikk-og-andre-tall/Framskrivninger-og-beskrivelse-av-trender/

Oppsummering av planlagt innsats, mål og strategier (brukes til handlingsplanen)
Mål innen energiomlegging kan enten integreres i målene om reduksjon av klimagassutslipp og
energibruk, eller være relativt spesifikke. Hovedprinsippet bør være en omlegging fra fossile
energibærere til fornybare eller klimanøytrale. Samtidig skal kommunen ta hensyn til lokal
luftkvalitet, naturmangfold og andre miljø- og samfunnsinteresser. God miljøvennlig energiomlegging
kan i en del tilfeller innebære økt bruk av elektrisitet. Eksempler på dette kan være å erstatte bensinog dieselbiler med elbiler, eller legge om fra oppvarming med fossil olje til varmepumpe.
Fauske kommune satse på biogassoppsamling, lagring og
anlegg.

Hente inn opplysninger om forventede kostnader for ulike typer
anlegg for produksjon av biogass, transport, lagring og
anvendelse. Videre hvilken muligheter et anlegg har både i form
av alternativkostnad og salgsinntekt. Fauske kommune kan
vurdere å gjøre det samme som Vestvågøy og søke om tilskudd til
undersøkelser. Muligens kan kommunen få inntekter ved å tilby
biogass til andre næringsaktører og for eksempel
Nordlandsbanen. Det kan brukes til fjernvarmesystemet som
kommunen har i samarbeid med ISE i sentrum.

Kommunen skal ha et velfungerende fjernvarmesystem i
sentrum og på nye kommunale bygg, samt tilrettelegge for
kommunale innbyggere å koble seg på systemet innen 2050.

Fjernvarme kan lages av avfall, pellets, jordbruk og skogbruk.
Det skal gjøres en vurdering av muligheter i sammenheng med
biogassanlegg.
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13.

De nye målene i handlingsplanen

FN foreslår at det i den nye energi og klimaplanen er et mellomlangsiktig mål om å redusere
klimagassutslippene med 40 % innen 2030 i forhold til 1991. Planretningslinjen slår fast at
kommunene og fylkeskommunene bør sette seg ambisiøse mål for:
•
utslippsreduksjoner
•
mer effektiv energibruk
•
miljøvennlig energiomlegging i kommunal bygningsmasse og kommunen for øvrig
Energi- og Klimaplanen som nå foreligger er et godt utgangspunkt for å oppnå målet. Målene som er
nevnt under hver kapittel i denne energi- og klimaplanen vurderes å være konkret nok til videre bruk
og det satses på mer konkretisering gjennom handlingsplanen.

14.

Økonomiske vurderinger

Økonomiske faktorer er tatt inn i betraktning på alle ledd i planarbeidet. Dette har med andre
ord vært et overgripende tema i alle de fokusområdene beskrevet ovenfor. For det første er
dagens situasjon når det gjelder virkemidler kartlagt (herunder eventuell mangel på disse) i
kapitlene ovenfor. Videre er mulige nye virkemidler vurdert. Det som står igjen er en vurdering
av hvordan tiltak som har en kostnad kan finansieres. I tillegg skal det gjennomføres en kostnytte tilnærming som bidrag til tiltaksprioritering. Dette kan gjøres når handlingsplanen lages og
revideres etter hvert.
Politisk forankring og vedtak av kommunens mål er viktig for oppfølging og finansiering av tiltak i
handlingsprogrammet. Mange mål kan bare nås dersom tiltak følges opp gjennom vedtak i
arealplan og andre planprosesser eller enkeltvedtak. Ikke alle, men mange av klima- og
energitiltakene vil kreve bevilgninger til investeringer eller dekning av andre utgifter for å kunne
gjennomføres. Det er i kommunens økonomiplan og budsjett at klima- og energitiltakene i
handlingsprogrammet blir tildelt ressurser for gjennomføring. En politisk forankring av mål og
handlingsprogram vil tidlig kunne vise om foreslåtte tiltak, virkemidler og finansiering egner seg
og kan gjennomføres, og om foreslåtte tiltak er tilstrekkelige til å nå målene som settes i planen.
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15.

Kilder

1. Klima og energiplanlegging (veiledning):
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima--og-energiplanlegging/
2. Klimagass-statistikk miljødirektoratet:
www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2018/April-2018/Ny-statistikk-overklimagassutslipp-i-kommunene/#
3. Statistikk klimagassutslipp per kommune:
http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslippkommuner/
4. Statistikk SSB:
https://www.ssb.no/
5. Klimatilpasning veiledning:
http://www.klimatilpasning.no/
6. Klimatilpasning regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/innsiktsartiklerklima/klimatilpasning/id2344803/
7. FN’s klimapanel (IPCC) og klimarapport:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/
8. Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/
9. Statistikk avfall/renovasjon i Fauske kommune:
www.iris-salten.no + direkte kontakt via mail med daglig leder IRIS og salgskonsulent hos
Retura (www.returairis.no)
10. Nærmere info om statistikk miljødirektoratet er innhentet via epost:
klimakommune.miljodir.no
11. Informasjon om tilskudd til ulike klimarelaterte prosjekter:
https://www.enova.no/
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Generelt om tilskudd
Det kan søkes om tilskudd til klimasats og klimatilpasning. Dessuten er det andre instanser som gir tilskudd til klimarelaterte saker som f.eks. NVE og
Fylkeskommunen. Det bør være et samarbeid med ulike avdelinger i kommunen for å lykkes i gjennomføringen av handlingsplanen. Det er grunnen til at det
nå også tas inn en kolonne med hvilke andre planer som blir berørt/inkluderer tiltakene. Enova har mange tilskuddsordninger til private og byggeiere, men
det er ulike krav og frister avhengig av tiltaket.
Det kan søkes tilskudd på ulike nivå og i sammenheng med for eksempel folkehelsetiltak. Herunder nevnes noen eksempler av instanser hvor en kan søke
tilskudd for tiltak i 2019:
-

Regjeringen har foreslått å sette av 151,8 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2019. Pengene skal gå til konkrete prosjekter som gir
utslippsreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet i norske kommuner. Deler av midlene kan gå til planlegging og utredning av tiltak, og til
nettverk og erfaringsdeling. Neste søknadsfrist er 15. februar 2019. Søknad fylles ut og sendes i Elektronisk søknadssenter.
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/
NB! Kommunens egeninnsats kan godskrives med inntil kr 600 per time. Satsen er økt fra kr 500 per time. Ny sats kan også legges til grunn for
arbeid kommunen utfører i 2019 i prosjekter som ble innvilget støtte tidligere år. Kommunen skal dokumentere denne arbeidsinnsatsen med antall
timer og timesats som legges til grunn i regnskapet i forbindelse med rapportering. Som grunnlag må kommunen ha timelister for de involverte,
men selve timelistene skal ikke sendes inn.

-

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er for 2019 satt
av 6,4. mill. kroner i statsbudsjettet til ordningen. Søknadsfrist er 15. februar 2019. http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/For-offentligsektor/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-klimatilpasning/

-

Kommuner kan søke NVE om økonomisk støtte til å kartlegge kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag. Kritiske punkt kan være tekniske inngrep
eller naturgitte forhold som kan føre til oversvømmelse. Oversikt over kritiske punkt kan bidra til at nødvendige tiltak blir iverksatt, og at risikoen for
skader blir redusert. Det er ingen fast søknadsfrist for tilskuddsordningen. Kommunene velger om de selv vil utføre kartleggingen, eller om de vil
engasjere en konsulent til jobben. https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/tilskudd-til-kartlegging-av-kritiske-punkt-i-bekker-ogbratte-vassdrag/

-

Skogen i Norge og skogbruket har en sentral rolle i klimasammenheng. Skogene våre binder hvert år en CO2-mengde som tilsvarer halvparten av
Norges samlede klimagassutslipp. Stortinget har bedt regjeringen å følge opp klimaforliket gjennom å intensivere skogproduksjonen. Dette er blant
annet gjort ved å iverksette nye tilskuddsordninger. Søknad om tilskudd registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til
via Landbruksdirektoratets hjemmeside. https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/om-skog-og-klima#nyetilskuddsordninger-for-oekt-co2-opptak-i-skog

Transporttiltak som søttes av andre ordninger enn Klimasats
•
•
•
•
•

Støtte til hydrogenstasjoner og offentlig tilgjengelig hurtiglading søkes hos Enova.
Normallading på plasser med vilkårsparkering støttes ikke fordi dette dekkes av nye krav i parkeringsforskriften fra 1.1.2018
Sykkelveier kan støttes gjennom Statens vegvesen, og vil vanligvis ikke få støtte fra Klimasats.
Store kjøretøy eller flåter av kjøretøy der utskiftning til nullutslippskjøretøy erstatter mer enn 10 000 liter diesel/år kan søke støtte fra Enovas
program for landtransport
Store kjøretøy som bruker biogass og fyllestasjoner for biogass er fra og med oktober 2017 en del av Enovas program for landtransport. Enova gir
imidlertid ikke støtte til (fylkes)kommuner som ønsker å stille krav om biogass i innkjøp. Avklar med Enova før eventuelle søknader til Klimasats om
biogasskjøretøy.

Klimagassutslipp i Fauske
Gode utslippstall er svært viktig for å vurdere om det gjennomføres tilstrekkelige tiltak for å oppfylle vedtatte klimamål. De er også viktig for å kunne
vurdere tiltak opp mot hverandre - inklusive kost/nytte. Fauske kommune har innhentet tallene og gjort en analyse som brukes til grunnlag for planen og
dessuten kan brukes til prioritering av tiltak i handlingsdelen.

Figur 1: Klimagassutslipp for Fauske kommune fra 2009-2016 Kilde: Miljøstatus.no

Figuren viser at Fauske bør prioritere tiltak mot veitrafikk og Jordbruk (landbruk og skogbruk) i de nærmeste årene. På veitrafikk er det svært mange
muligheter og ofte enkle løsninger som kommunen kan jobbe med. Det bør avsettes nok midler til konkrete tiltak som nevnes i kapitlene nedenfor.

Tiltak per utslippskilde
Se i energi- og klimaplan for mål knyttet til utslippskildene. Rød farge er store eller utfordrende oppgaver, gul
er middels gjennomførbar, grønn farge er enkelt eller rask gjennomførbare oppgaver.

Veitransport
2019

Kartlegge muligheter for mer
klimavennlig reguleringsplan med nye
maler hvor det samles konkrete
bestemmelser som blir standard i
kommunen
Søke tilskudd til forprosjekt for
etablering bysykkelordning, med 10 elsykler som plasseres på Togstasjon,
sentrum (Amfi)
Opparbeiding av gang- sykkelveier etter
sykkelplaner som omfatter både Fauske,
Sulitjelma og Valnesfjord. Se
trafikksikkerhetsplan *

2020

2021

2022

Ansvarlig enhet

Kostnad

Lage strategi for fossilfritt
kjøring med tiltak:
Se på strategier opp mot
pendlere, økt bruk av
kollektivtrafikk og
kommunikasjon mellom buss,
tog og fly.
Ta også inn en undersøkelse på
alternative kjøretøy. Bruk
resultater fra rapport Kollektiv
transport Bodø-Fauske/Saltdal
hos NFK.

Fortsettelse strategi:
Muligheter for bruk av sykkel
(leiesykkel med stasjoner
gjennom hele Fauske, tilskudd
til kjøp av el-sykkel,
sykkelparkering). Vurdere
parkeringsplasser ved
busstopp på knutepunkter i
distriktet.

Forts.

Plan- og
utvikling +
Folkehelsekoordinator +
Bygg og
eiendom +NFK

Arbeidstimer

Plan og utvikling

Arbeidstimer

Kommuneplane
ns samfunnsdel
og arealdel

Søke tilskudd for etablering
bysykkelordning, med 10 elsykler som plasseres på
Togstasjon, sentrum (Amfi)
Forts.

Evaluering av bysykkelordningen

Bygg og
eiendom, samt
folkehelserådgiv
er.
VVA + Plan og
utvikling

Arbeidstimer

Folkehelseplan

Ukjent

Trafikksikkerhet
splan,
folkehelseplan,
temaplan sykkel

Forts.

Se nærmere på nye
el-sykler ved
fremtidens
kulturhus
Forts.

Andre planer
knyttet til tiltak
Folkehelseplan

Oppfølging av veiplanen VVA

Forts.

Forts.

Forts.

VVA

Arbeidstimer

Undersøkelse:
hvilke virkemidler vil motivere best for å
redusere antall godsbiler og omstilling til
alternative transportmidler i næringen.

Forts.

Gjennomføring tiltak
(innarbeides i ny
handlingsplan klima)

Forts.

Fauna + Plan og
utvikling

Arbeidstimer +
evt. kostnader
konsulent

Plan og utvikling

Arbeidstimer

Plan og utvikling
+ bygg og
eiendom

Arbeidstimer

Bygg og
eiendom + SVV

Arbeidstimer

Rapport Småby
nord med SVV
Regional
klimaplan NFK

Gjennomføre nøyaktig analyse av
plassering/behov og effekt av
ladepunkter til el-biler, samt
kostnadsberegning.

Skrive innspill til regional klimaplan
Nordland Fylkeskommune
Igangsette med reguleringsplan og
forprosjekt for Sjøgata hvor
bussholdeplass blir tatt inn som
alternativ for bussterminal ved Shellstasjon.
Være med i Europeisk mobilitetsuke
2019.

Legge ut konkrete forslag til
klimavennlig transport og sider
med leiebilløsninger for private
og næring på kommunens
hjemmeside.
Etablere ladepunkter i hele
Fauske kommune etter
analysen.
Gjennomføre undersøkelse av
parkeringstiltak. Samarbeid
med SVV (se også rapport
prosjekt Småby Nord)
Følge aktivt med på hendelser
på politisk nivå, og gi innspill
hvor mulig.
Forts.

Forts.

Forts.

Forts.

Forts.

Plan og utvikling

Arbeidstimer

Ferdigstille reguleringsplan for
Sjøgata, samt søke om midler
til klimavennlige tiltak som
kommer frem i forprosjekt.

Forts.

Plan og utvikling

Arbeidstimer

Veiplan VVA,
trafikksikkerhet
splan

*Trafikksikkerhetsplan har prioritert Strømsnes-Helskog, Valnesfjord kirke –Stemlandssvingen, Fauske Camping – Leivsethøgda og etablering av regulert
rundkjøring og fortau på E6. I tillegg prioriteres fortau på Erikstadveien, forlengelse av fortau og utbedring av vei på Hegreveien og etablering av g/s-vei ved
Farvikveien. Hovedformålet er trafikksikkerhet, men dette kan også sees på som et viktig klimatiltak. Uprioriterte tiltak er planlegging av fortau langs
Nyveien mellom RV80 og Kirkeveien, og planlegging av g/s-vei fra indre Salten Energi til samlevei på Hjemås.

Jordbruk/skogbruk
Se også på https://www.nibio.no/nyheter/fem-rimelige-eller-lnnsomme-klimatiltak-i-jordbruket. NIBIO kontaktes for veiledning og støtte i årene fremover.
2019

2020

2021

2022

Tidligst mulig (rett etter 15. mai,
jordbruksforhandlinger) gjennomføres et møte med
viktige aktører innen jordbruk (landbruksrådgivningen
og Fylkesmannen) for å kartlegge gjennomførbare
tiltak i Fauske kommune. Bondelaget bes om info ang.
klimasmart landbruk prosjekt. Eksempler:
- Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
- Miljøplantinger
- Økologiske rensetiltak
- Omlegging til mer miljøvennlig drift på
erosjonsutsatte areal
- Særskilte bygningsmessige miljøtiltak
- Biogassoppsamling/-bruk
- muligheter for investeringsstøtte, kompetansetiltak
og rådgivning
Klimamål skal tas inn ved utarbeiding av nye strategier
for SMIL og NMSK for jordbruk. Bør samordnes på
fylkesplan, evt. nasjonalt plan. SMIL-ordningen
omfatter også tilskudd til drenering av dyrka mark.
Tilskuddene gis i hovedsak til engangstiltak etter en
årlig prioritering mellom søknader. Gjødselplaner er
ofte en forutsetning for kommunenes behandling av
søknader om produksjonstilskudd.

Gjennomføring av tiltakene etter
kartlegging.

Forts.

Forts.

Tre tiltak sees nærmere på når det
gjelder husdyrgjødsel: (1) lukkede
lagre, (2) biogass og (3) endring i
spredningspraksis (utover kravene i
gjødselforskriften). Vurdere en
veiledningstjeneste om mer
klimavennlig gjødselhåndtering og
evt. utredning av tilgang til

Ansvarlig
enhet
Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Kostnad

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Arbeidstimer

investeringsmidler for gjødsellagre.
Lurt å lage en betenkning rundt de
tre tiltakene generelt. Kommunen
fatter evt. vedtak om tilskudd til
miljøvennlig spredning av
husdyrgjødsel, jamfør forskrift.
Igangsettelse av undersøkelse om
hvordan flere i jordbruksnæringen kan
hindre utslipp til luft og jord ved
tilstrekkelig tett lagring av
husdyrgjødsel.
Biogassoppsamling/karbonlagring
undersøkes nærmere for sektor
landbruk i sammenheng med
satsing på biogassoppsamling og
produksjon. Det kommer muligens
et biogassanlegg i Salten-regionen,
Bodø har kanskje utredet det.
Kommer det biogassanlegg vil det
komme tilskudd til transport,
kanskje også til bygging av lagre.
Det lages en prosedyre som inkluderer fornuftige
retningslinjer som kan brukes ved jordbruksrelaterte
søknader, som for eksempel produksjonstilskudd.
Viktigste tiltakene for
klimaregnskapet på skog i Fauske;
plantetetthet, nyplanting (økt
skogareal), ungskogpleie og
gjødsling kan antagelig ha ganske
rask effekt på biomassetilveksten.
NIBIO kontaktes for mer info og
veiledning.

Igangsetting med utarbeidelse av
kommunal tiltaksplan som bl.a. skal
vurdere følgende delmål:
Redusere avskoging.
Bevisstgjøre skogeier og andre
skogaktører for å sikre god
foryngelse i skogene. Kommunen
vil følge opp med mer tilsyn og
kontroll med skogplanting.

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Plan og
utvikling,
avd.
landbruk
Plan og
utvikling,
avd.
landbruk

Arbeidstimer

Arbeidstimer

-

Økt uttak av heltrehogst (GROT)
(se nærmere på prosduksjon av
bioenergi)
Planting av skog på nye arealer
Redusere hogst av ungskog
Vedta og iverksette
forvaltningsplaner sammen med
andre grunneiere
Vedta og iverksette
forvaltningsplan for egne
skogseiendommer
Økt plantetetthet Gjødsling

Bygg og anlegg
2019

2020

Informere befolkningen om utfasing bruk
av fyringsolje og andre fossile brensler.

Forts.

Redusere energiforbruk i nye og
eksisterende bygninger gjennom Tek17 og
anmodning i byggsak til passiv-/plusshus.
Oppfordre til bruk av klimavennlige
materialer og energieffektive løsninger i
nybygg og tilhørende anlegg og
infrastruktur.

Forts.

Forts.

Forts.

Forts.

Forts.

Forts.

Utredning av mulighet for
mest mulig utslippsfrie
byggeplasser, og hva
kommunen kan bidra
med. Miljøkommune har
en kokebok til dette.

2021

2022

Ansvarlig enhet

Kostnad

Lovlig pålagt fra 2020.
Plan og utvikling, ved
byggesak.
Byggesaksbehandler
på avd. plan og
utvikling
Byggesaksbehandler
på avd. plan og
utvikling, samt
samarbeid med
næringslivet.
Avdeling plan og
utvikling i samarbeid
med næringslivet.

Arbeidstimer
Arbeidstimer
Arbeidstimer

Arbeidstimer

Andre planer knyttet
til tiltak
Nasjonale vedtak
Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner
Kommuneplanens
arealdel og
reguleringsplaner
Kommuneplanens
samfunnsdel og SIIN

Avfall
2019

2020

2021

2022

SIIS rutiner skal gjennomgås
og evt. endres for å øke
miljøbevisst innkjøp.
Gjennomgang med Iris/Retura
angående avfallsreduksjon og
effektive tiltak

Søppelryddedag mai

Oppsett av side på
kommunens hjemmeside med
info om miljøtiltak, herunder
holdningsskapende arbeid
reduksjon og bedre sortering
av avfall i private
husholdninger
Forts.

Forts.

Forts.

Ansvarlig enhet

Kostnad

Plan og utvikling +
innkjøpsansvarlig

Arbeidstimer

Plan og utvikling

Arbeidstimer

Plan og utvikling

Arbeidstimer

Plan og utvikling + HMSansvarlige

Arbeidstimer

Andre planer
knyttet til tiltak
SIIN

Folkehelseplan

Næringsliv, teknologi og det grønne skiftet
2019

2020

Revurder innkjøpsrutiner, og se
nærmere på info rundt
nullutslippsvirksomheter i
Saltenområdet. Gjennomfør endringer
der dette trengs.
Møte med næringslivet i Fauske
kommune i samarbeid med Forum for
næringsliv og Fauna. Følgende emner
diskuteres:
Forbedringer i avfallshåndtering +
ønsker om endringer hos Iris
Miljøfyrtårninteresse
Gang- sykle til jobb og prioriteringer
Fjernvarme og samarbeid biogass
Bil og transport i næring
Bytte ut varebil til el-bil/ladbar
hybrid

Planlegging og investeringer i
næringsliv skal som hovedregel
ta utgangspunkt i målet om å
være nullutslippsvirksomhet.

2021

Bidra til grønn og innovativ
næringsutvikling i byen og
regionen gjennom samarbeid
med næringslivsaktører og FoU
institusjoner.
Bedre avfallshåndtering og -redusering i
næringslivet gjennom tilrettelegging for
resirkulering, gjenvinning og gjenbruk
av materialer i næringslivet. Se også på
miljøfyrtårnarbeidet.
Gjennomføring av endring
åpningstider IRIS til fordel for
servicenæringa

2022

Ansvarlig
enhet
Plan og utvikling
+
innkjøpsansvarlig

Kostnad

Plan og utvikling

Arbeidstimer +
evt.
møteutgifter

Plan og utvikling
+ Fauna

Arbeidstimer +
møteutgifter

IRIS Salten

Arbeidstimer

IRIS Salten

Arbeidstimer

Arbeidstimer

Andre planer
knyttet til tiltak
SIIN

Folkehelseplan

Klimatilpasning
2019

Igangsette arbeid med egen
database med geotekniske rapporter
som kan brukes til fremtidig
planlegging og kartlegging av utsatte
områder. Systemet skal være
tilgjengelig for alle (både private og
kommuneansatte) i fremtiden.
Lage overvannsplan/kartlegging:
Prosjektstilling/konsulent som lager
en analyse av
overvannsproblematikk, kritiske
punkter og prioriteringsområder,
samt kostnadsberegning av nye tiltak
og forslag til evt. større prosjekter.

2020

2021

Forts.

Se nærmere på
overvannshåndtering Krokdalsmyra
ved utbygging av området.
Eksempel på tiltak kan være å øke
dimensjonering av eksisterende
kulverter/overvannsledninger eller
etablere større avlastningsrør.
Lage rutiner overvannshåndtering
for arealplanleggere, herunder å
unngå ytterlig utbygging på myrareal
og våtmark gjennom
arealplanlegging, og bestemmelser
for åpne bekker med god nok
kapasitet, samt evt. kulverter med
stor nok dimensjonering.
Separering overvann/avløp: I
bebyggelsen rundt Fauske

2022

Ansvarlig enhet

Kostnad

Byggsak og
arealplanlegging

Arbeidstimer

Plan og utvikling
og VVA i
samarbeid med
konsulent

Ukjent, tas
inn i budsjett
når det er
avklart

VVA

Ukjent, tas
inn i budsjett
når det er
avklart

Plan og utvikling

Arbeidstimer

Plan og utvikling
+ VVA

Ukjent, tas
inn i budsjett

Andre
planer
knyttet til
tiltak

sentrum ble de fleste hus inntil
midt på 1970-tallet tilkoblet
kommunalt avløpsnett som har
felles avløp og overvannsledning.
Under store nedbørsperioder
medfører dette at avløpsnettet
blir hardt belastet med overvann.
For å redusere risikoen for store
skader er det nødvendig på sikt å
anlegge separate
overvannsledninger i disse
områdene.

når det er
avklart

Kommunalt energiforbruk
2019

Bytte ut kommunale fossile biler med elbiler

Lyspærer byttes ut med led-pærer når de er
ødelagt/når som helst mulig
Få på plass bedre videoutstyr for skypesamtaler på alle/viktigste møterommene.
Deretter gjøre ansatte oppmerksom på dette
for å oppfordre til økt bruk. Opplæring årlig.
Oppfordre til miljøfyrtårnsertifisering på flere
bygg.

2020
Undersøkelse for hver enkelt kommunal bygning
hva som kan gjøres innenfor rimelige grenser og
hva effekten vil bli. Det foretas en energiteknisk
gjennomgang med sikte på å kartlegge strakstiltak
(de som gir gevinst med minimale kostnader)

Forts.

2021

Kravspesifikasjon i nye
bygninger med
utslippsfrie
tiltak/byggematerialer
Forts.

2022

Forts.

Ansvarlig enhet
Bygg og eiendom

Kostnad
Arbeidstimer

Bygg og eiendom

Arbeidstimer

Innkjøpsansvarlig

Arbeidstimer

Bygg og eiendom

Ukjent

Kjøpe inn et web-basert energioppfølgingsverktøy
som e-save (eller tilsvarende) esave.no
Forts.

Forts.

Forts.

Bygg og eiendom

Arbeidstimer

Forts.

Forts.

Forts.

IKT-avdeling +
enhetsledere.

Ukjent, men
selvkost.

Forts.

Forts.

Forts.

Plan og utvikling +
samtlige
enhetsledere
Enhver enhet i
kommunen +
HMS-ansvarlig +
bygg og eiendom
Plan og utvikling

? Avhengig av
bygning

Igangsette avfallsorteringsprosjekt i samarbeid
med Retura/IRIS på kommunale bygninger.
Utarbeidelse av rutine og standardtekst i
saksfremlegg må ha en klimavurdering hos alle
avdelinger som jobber med saker som kan påvirke
kommunens klimamål. Vurder også egen
logo/symbol på saksfremlegg som omhandler
klimatiltak.

Arbeidstimer

Arbeidstimer

Holdningsskapende arbeid
2019

2020

2021

2022

Sykkelstativ (med eller uten tak) ved
minst 15% av kommunale bygg

Sykkelstativ (med eller uten tak)
ved minst 30% av kommunale bygg

Sykkelstativ (med
eller uten tak) ved
minst 50% av
kommunale bygg
Sette i gang tiltak
basert på
undersøkelsen.
Forts.

Sykkelstativ (med
eller uten tak) ved
minst 65% av
kommunale bygg
Evaluere og evt.
videre
igangsetting av
tiltak basert på de
andre år.
Forts.

Forts.

Forts.

Forts.

Plan og
utvikling

Forts.

Forts.

Forts.

Plan og
utvikling

Øke bevisstheten om energibruk og
løsninger som kan gjøre boligen eller
bygningen merenergieffektiv. Avtale
utredes med Energiportalen.no
Igangsettelse av «sykle til jobben»
kampanje. Alle kommunalt ansatte
skal motta informasjon og oppfordres
til å delta. Private bedrifter skal
oppfordres til å gjøre det samme.
Utbedre hjemmesiden med klima som
tema. Her kan kommunen også legge
inn tips til redusert energiforbruk og
midler til tiltak. Følgende tema kan tas
inn:
•Kommunens klimaplan
•Klimatips
•Link til Enova og andre aktuelle sider
•Samarbeidsavtale og lenke
energiportalen.no

Undersøkelse på hva folk flest vet
om rutetider kollektiv transport og
hvorfor de ikke tar buss/tog/sykkel.
Lage lokal kollektivplan. Gjøres i
samarbeid med NFK.
Forts.

Tiltak i forbindelse med
helsefremmende barnehage (som f
eks tomgang bil tillates ikke)

Ansvarlig
enhet
Bygg og
eiendom

Kostnad
Ukjent

Andre planer
knyttet til tiltak
Folkehelseplan

Plan og
utvikling

Ukjent

Folkehelseplan

Plan og
utvikling

Dersom Salten
kommunene
samarbeider 30% rabatt
på abonnement. kr
16716,- årlig.
Ukjent, tas inn i budsjett
når det er avklart.

Arbeidstimer

Folkehelseplan

Energiproduksjon
2019
Hente inn opplysninger om
forventede kostnader for
ulike typer anlegg for
produksjon av biogass,
transport, lagring og
anvendelse.

2020
Evt. utarbeiding av
mulighetene i Fauske
kommune. Dersom noe av
mulighetene er
gjennomførbar,
igangsettelse av
biogassproduksjon. Settes
av i budsjett for 2021.

2021

2022

Ansvar
Plan og
utvikling, i
samarbeid
med
konsulent.

Kostnader
Det skal søkes om tilskudd til
prosjektet. Ukjent pris på forprosjekt
eller gjennomføring.

FAUSKE KOMMUNE
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014/19

19/2060
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Plan- og utviklingsutvalg

Saksbehandler: Renée Normann

Dato
19.02.2019

Planforslag til høring - Åsmyra Industripark
Rådmannens forslag til vedtak:
· Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering
for Åsmyra industripark ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.
· Det settes i gang med område/detaljregulering av næringsområdene som i
kommuneplanens arealdel er avsatt til BN01, BN02 og BOP08 til LNFR-formål eller
tilsvarende som avbøtende tiltak for gjennomføring av Åsmyra industripark.

Vedlegg:

07.02.2019
07.02.2019
07.02.2019
07.02.2019
07.02.2019
07.02.2019
07.02.2019
07.02.2019
07.02.2019
07.02.2019
07.02.2019

Planbeskrivelse

1403589

Vedlegg 1 Plankart

1403561

Vedlegg 2 Planbestemmelser

1403578

Vedlegg 3 ROS-analyse

1403580

Vedlegg 4 Illustrasjonsplan

1403581

Vedlegg 5 Overordnet VA-plan

1403582

Vedlegg 6 VA-notat

1403588

Vedlegg 7 CO2-utredning

1403584

Vedlegg 8 Forurensningsnotat

1403585

Vedlegg 9 Referat fra oppstartsmøte

1403586

Vedlegg 10 Innkomne innspill

1403587

Saksopplysninger:
Åsmyra Industripark AS med prosjektleder Lasse Bang har i høsten 2018 foreslått å endre
reguleringsplan Krokdalsmyra travbane. Ny reguleringsplan foreslår formål som tilrettelegger for
etablering av datalagringssenter, samt annen industri. Området Krokdalsmyra travbane ligger nord for
Fauske sentrum og ble regulert i 1996 med som formål å etablere campingplass, næring/forretning,
parkering og anlegg for idrett/sport (travsport). Det har vist seg i ettertid at området ikke lenger er
aktuelt for bruk til formålene travsport og campingplass. Eiendommene som er inkludert i planområdet
eies av Statens Vegvesen, Fauske kommunen og en ukjent grunneier. Avklaring av ukjente grunneiere
pågår mens planarbeidet pågår.
Varsel om oppstart av ny reguleringsplan ble meldt i høsten 2018 etter oppstartsmøte den 11.09.2018.
Planområdet er ca. 255,5 da og grenser til Holtanveien i sørøst og bilopphuggeriet, samt E6 nordvest.
Adkomst er planlagt fra eksisterende avkjørsel fra E6 nordvest i planområdet. I tillegg til formålene
industri, adkomst og vegetasjonsskjerm planlegges det for en gang-/sykkelvei mot Holtanveien som
sikrer kobling med gang-/sykkelnettverket til Fauske sentrum.
Utfordringer i planen
Innenfor området finnes både udrenert og drenert myr med krattskog og annen vegetasjon.

Grunnundersøkelser og tidligere funn viser at arealet har dårlige grunnforhold som begrenser
bebyggelsens høyde. I tillegg er det utfordringer med store mengder myrmasse som må tas ut av
området før tiltak kan igangsettes. Dette vil medføre konsekvenser både i forhold til klimagassutslipp,
deponi og vannhusholdningen (hydrologi) i og utenfor området. Inntil videre er det ukjent hvordan
bebyggelse plasseres innenfor området og det vil dermed være vanskelig å stille en prognose på
hvordan fremtidens tiltak vil påvirke bekkene som renner ut i havet via Fauske. I oppstartsmøte med
forslagsstiller er det vurdert at det er behov for konsekvensutredning av planens virkning med tanke på
overvannshåndtering, avløp, geotekniske forhold, forurensning, samt klimagassutslipp.
Geoteknisk vurdering:
Store deler av området ligger innenfor aktsomhetsområde for flom og det er påvist kvikkleire langs
eksisterende E6 og litt lengre sør for planområdet. I geoteknisk vurdering er det påvist sensitiv/kvikkleire
innenfor planområdet, men i mange punkt er det 15-20 meter med ikke-kvikk leire øverst. Området er
dårlig egnet for tunge eller setningsømfintlige bygg og lagring av masser pga. bløt leire og stor dybde til
fjellet (75 m). Ferdig opparbeidet tomt er kun egnet til lette bygg med maks. 2-3 etasjer. Dette er
hensyntatt i planens bestemmelser.
Forurensing:
Myrområdene regnes som stort sett uberørt, bortsett fra de som er drenert. Selve travbane ligger på
oppfylte masser. På østsiden av travbanen er det lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting som
muligens inneholder forurenset masse. Dette er imidlertid ikke undersøkt. På grunn av det gamle
avfallsdeponiet Dompen og bilopphuggeriet som ligger nordvest for området er det grunn til å tro at det
er forurensning innenfor planområdet. Det er vist hensyn til dette ved å ikke legge industriformål i
direkte nærhet av disse områdene. Dersom det likevel er forurensede masser innenfor planområdet, vil
det vise seg ved ytterlige prøver som er krevd før igangsetting av bygge- og anleggsvirksomhet. Plan for
masseutskiftning inkluderer prøvetaking og håndtering av forurensede og rene masser.
VA-vurdering (herunder overvann):
Det er utarbeidet en overordnet VA-plan med tilhørende VA-notat (se vedlegg). Oppsummeringen i
planbeskrivelse nevner at spillvann sendes nord til pumpestasjon som pumper drensvann fra det gamle
avfallsdeponiet Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og pumpestasjon kan måtte
oppgraderes, avhengig av avløpsmengden. Det er viktig at det i prosjekteringsfasen gjøres en grundig
vurdering av hvor mye avløpsvann forventes etter ferdigstilling av bygninger innenfor industriområdet.
Det er derfor tatt inn en bestemmelse som krever at VA-plan skal godkjennes av kommunen (og NVE)
før det gis igangsettingstillatelse.
Håndtering av myr, klimagassutslipp og alternativer:
CO2-regnskapet på uttak av myrmasse er basert på gjennomsnittstall og referanseverdier og estimatet
fører med seg en betydelig usikkerhet. Imidlertid er det grunn til å se på dette som en stor utfordring.
Dersom det tas ut myr i området vil utgraving og deponering av myra føre til utslipp på ca 70.500 tonn
CO2. Dette tilsvarer 8200 nordmenn i ett år. I tillegg er det store myrarealer som medfører store
mengder med myrmasse som må deponeres et sted. Dette vil gi utfordringer i fremtiden med tanke på
utilstrekkelig deponiareal.
Det vises her til at det vil bli vanskelig å nå målene som er satt i energi- og klimaplanen for Fauske
kommune som nå også ligger frem til politisk vedtak. Det gir gode grunner til å vurdere
kompenserende/avbøtende tiltak. Det foreslås derfor grønne tak dersom det lar seg gjøre, samt å sette
som mål å restaurere (drenert) myrareal på eiendommer i direkte nærhet av området. Dette tiltaket vil
redusere nedbryting av utgravde masser, samt redusere nedbryting av eksisterende grøfter/drenert
myr. Dette gir dobbel effekt og kan føre til et negativt klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr
og hindrer allerede drenert myr å nedbryte.

I tillegg til restaurering av myr foreslås det at det settes i gang med omregulering av næringsarealet på
vestsiden av E6. Områdene BN01, BN02 og BOP08 er svært lite egnet for bygging med tanke på
utfordringer på geotekniske forhold, reindrift, hydrologisk verdi og redusert kapasitet på deponiområder
i kommunen. Områdene er tidligere tenkt til bl.a. blålysbygg (som skal plasseres på Krokdalsmyra), samt
nyetablering av virksomheter som ikke lenger er interessert i å stadfeste her (IKEA).
Saksbehandlers vurdering:
Planen er ikke i tråd med gjeldende planer og har store utfordringer i forhold til geoteknikk, flom, vann
og avløp (inkl. overvann), klimagassutslipp, forurensning, massehåndtering og deponi. Det må tas
avgjørelser som kan medføre store konsekvenser for kommunen, både i form av kostnader og arealbruk
i fremtiden. Bestemmelser i planen som nå foreligger ivaretar det meste, men utfordringer i forhold til
mangel på deponiareal, gamle overvannsledninger og klimaendringer gjør at vi allerede nå må ta grep.
Som avbøtende klimarelaterte tiltak, foreslås det å restaurere myr i nærheten, samt endring av
næringsformål til LNFR på vestsiden av E6. Restaurering av myr nord for planområdet vil sannsynligvis
også bremse ned store vannmengder til å renne ned i Farvikbekken og Krokdalsbekken i årene fremover.
Det må tas en ny vurdering av egnede næringsarealer som ikke medfører store kostnader og andre
utfordringer for kommunen i fremtiden. Områdene som foreslås omregulert til LNFR er svært lite egnet
til næringsbebyggelse og er i konflikt med bl.a. reindrift, klima, geoteknisk tilstand og
naturmangfoldverdier.

Geir Mikkelsen
rådmann
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1.

BAKGRUNN

1.1

Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra
travbane. Planen skal legge til rette for etablering av datalagringssenter, samt annen industri.
Regjeringen har en datasenterstrategi der det ønskes at «Norge skal være en attraktiv nasjon for
datasentre og annet databasert næringsliv. Data kommer i økende grad til å bli en sentral ressurs
og innsatsfaktor for næringsliv og samfunn fremover …».
De siste årene er det etablert flere storskala datasentre i Norden for å håndtere
informasjonsmengdene til store internasjonale datafirma. Nord-Europa er attraktivt på grunn av
tilgang til billig fornybar energi, kjølig klima og til dels store ubebygde areal.

1.2

Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Åsmyra Industripark AS. Prosjektleder er Lasse Bang.
Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Andrea Marthinsen.
Eierforhold
Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik
det fremkommer i kommunens eiendomsregister.
GNR/BNR

EIER

STØRRELSE
(daa)

103/1451

Fauske kommune

189

120/1

Statens vegvesen

539

KARTUTSNITT
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1.3

103/170

Fauske kommune

-

Mangler

Uavklart

15

Krav om konsekvensutredning (KU)
Det er vurdert behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om
konsekvensutredninger av 1. juli 2017 med vedlegg. I vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva
som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes.
Fauske kommune har vurdert tiltaket til å utløse krav om konsekvensutredning. Tiltaket kommer
inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 6, bokstav b, Vedlegg I, punkt 24;
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg med allmennyttige formål med
et bruksareal på mer enn 15 000 m2».
For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 6, bokstav a og b, skal det utarbeides
forslag til planprogram.
Planprogrammet
Planprogrammet skal avklare premisser og klargjøre hensikten med planarbeidet. Det skal videre
gis en beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Omfanget av planarbeidet
er en beskrivelse av alternative problemstillinger som vil bli belyst og utredninger som ansees
nødvendig for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.
Se også Forskrift for konsekvensutredninger, § 6.
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra 18.09.2018. Se kapittel 8 om
merknader og behandling.
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2.

PLANPROSESSEN

2.1

Oppstartsmøte
Oppstartmøte med kommunen ble avholdt 11.09.2018.

2.2

Varsel om oppstart
Varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert på kommunens nettsider samt i Saltenposten.
Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra
Fauske kommune. Frist for uttalelser var 30.10.2018.

Figur 1 Avisannonse
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3.

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3.1

Statlige planer og føringer
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.
Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.
Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og
mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til
rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Gjennom å synliggjøre områder med potensielle
støyproblemer vil utbygger og arealplanleggere bevisstgjøres på at spesielle hensyn til støy kan
være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig virkemiddel i retningslinjen.
Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige
etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes
arealplanlegging.
Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst
mulig gavn for den enkelte og samfunnet, deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og
fremme befolkningens helse. Lokal luftforurensning gir negative helseeffekter i befolkningen ved
dagens konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Hensikten med denne retningslinjen er å
forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging.

3.2

Regionale planer
Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020
Regional plan – Klimautfordringene i Nordland tar for seg fylkeskommunens egen virksomhet, i
tillegg til andre tiltak som kan føre til at Nordlandssamfunnet i sin helhet kan redusere
klimagassutslipp. Planen inneholder forslag til konkrete tiltak. Noen av tiltakene er av direkte
karakter og kan gjennomføres med de virkemidlene fylkeskommunen har til rådighet. Andre må
skje i samarbeid med andre aktører i fylket. En rekke av tiltakene er langsiktige og av mer politisk
karakter. I tillegg inneholder planen tiltak som på sikt kan føre til holdningsendringer.
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3.3
3.3.1

Kommunale planer
GJELDENDE KOMMUNEDELPLAN
Planområdet er regulert til gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde i kommunedelplan for
Fauske sentrum. Tilgrensende områder er regulert til næring, offentlig eller privat tjenesteyting og
LNFR.

Figur 2 Gjeldende kommunedelplan

3.4
3.4.1

Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner
GJELDENDE REGULERINGSPLAN
I gjeldende reguleringsplan er området regulert til campingplass, travsportanlegg, parkering,
kjøreveg, forretning/kontor og friluftsområde.
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Figur 3 Gjeldende reguleringsplan

3.5

Analyser og utredninger
Rambøll har gjennomført geoteknisk vurdering for området, G-NOT-001 1350019790-009 datert
31.05.2018. Rapporten ligger som vedlegg.
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4.

EKSISTERENDE FORHOLD

4.1

Beliggenhet
Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum langs E6 nordover og omfatter eiendommen
103/1541, samt deler av 103/170 og 120/1.

Figur 4 Planområdets beliggenhet i Fauske

Planområdet er på ca. 255,5 daa og omfatter «campingtomta» og travbanen i gjeldende
reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av Holtanveien i sørøst,
høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil være fra
eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i planområdet
for å sikre adkomst til nytt næringsareal. Plangrensa er lagt i senterlinja. I sørøst er plangrensa
avgrenset i Holtanveien for å gi muligheten for å etablere en gang-/sykkelforbindelse mot Fauske
sentrum.
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Figur 5 Planområdets avgrensning
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4.2

Dagen arealbruk
Planområdet består i dag av opparbeidet travbane, drenert myr med en del vegetasjon og original
udrenert myr. Det er også noen bekker i tilknytning til området, med Farvikbekken som avgrenser
området mot nord, og en sidebekk til Farvikbekken som ligger sør og sørvest for planområdet.
Tilgrensende planområdet i nordvest ligger et bilopphuggeri og langs østsida av planområdet går
det høyspentlinje med trafo i sørøst. Et datalagringssenter har stort kraftbehov og områdets
beliggenhet med nær tilgang til energi gjør området attraktivt for etablering av datasenter.

Figur 6 Planområdet med flyfoto

Figur 7 Travbanen innenfor planområdet
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4.3

Stedets karakter, bebyggelse og landskap
Planområdet ligger i starten av dalføret Fauskeeidet/ytterkanten av Fauske sentrum. Området er
allerede delvis regulert til næringsbebyggelse og grunnforhold begrenser bebyggelsens høyde.
Tilgrensende områder er regulert til næringsbebyggelse i kommunedelplan for Fauske sentrum og
noen områder er utbygd med industri/næring i dag.

4.4

Kulturminner og kulturmiljø
Det er foretatt en utsjekk i databaser(kulturminnesok.no) for kulturminner. Det er ingen registrerte
kulturminner, eller kulturmiljøer, innenfor planområdet. Fylkeskommunen har imidlertid opplyst
om en planlagt tysk jernbanestasjon fra 2. verdens krig – Bahnhof Fauske – innenfor planområdet.
Den bevarte delen av jernbane traséen over Fauskemyrene er et viktig krigsminne og har
internasjonal interesse.

Figur 8 Flyfoto med planlagt jernbanetrasé (Kilde: Nordland fylkeskommune)
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4.5

Naturmangfold
Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart. Det er
ikke registrert viktige naturtyper i området. Det er registrert bare sparsomt med arter i artskart,
med for det meste vanlige arter. Ingen registrerte arter innenfor planområdet. Av rødlistearter er
det registrert nebbstar (NT) i utkanten av planområdet i sør.

4.6

Landbruk/naturressurser
Området består i hovedsak av skog og myr. Dyrka mark berøres ikke.

4.7

Trafikkforhold
Fauske ligger langs E6 og er handels- og transportknutepunkt i Salten. Planområdet har adkomst
fra E6 i nordvest. Forbi planområdet har E6 en fartsgrense på 80 km/t og en ÅDT på 4 080. Det er
ingen gang-/sykkelveg langs E6. Det er ikke registrert trafikkulykker i nærheten av krysset. Langs
E6 forbi området er det ikke kollektivholdeplasser.

Figur 9 Adkomst til planområdet fra E6

4.8

Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk
Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet. Det er ikke registrert friluftsområder
innenfor planområdet. Området består av myr og skogdekte områder som er lite egnet til friluftsliv
og området har ikke kvaliteter turområder bør ha. Holtanveien langs sørsiden av planområdet er
imidlertid registrert som sommersti. I og med at travbanen er opparbeidet kan området benyttes
til fritidsaktiviteter som for eksempel motorsport. Salten motorsport har imidlertid egen bane ca.
25 km utenfor Fauske sentrum.

4.9

Barns interesser
Planområdet er ikke registrert som et område som benyttes av barn og unge, og berører ikke
skoleveier, barnehager eller skoler.
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4.10

Teknisk infrastruktur
Langs østsida av planområdet går det høyspentlinjer, både regionalt nett og distribusjonsnett. Sør
for planområdet går det også høyspentlinje tilknyttet distribusjonsnettet. Høyspentlinjene ender i
trafostasjon sørvest for planområdet, sørsiden av Holtanveien.

Figur 10 Høyspentlinjer og trafo i området

4.11

Grunnforhold
På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser er det ikke merket av skredhendelser
(steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred). Store deler av området ligger
imidlertid innenfor aktsomhetsområde for flom og det er påvist kvikkleire langs eksisterende E6 og
reguleringsplan for ny E6 sør for planområdet.
Rambøll har i tillegg gjennomført geoteknisk vurdering av det aktuelle området våren 2018, GNOT-001 1350019790-009. Grunnundersøkelsene viser i hovedsak 1,0-1,5 m myr over leire til
berg. Leira er i de fleste punkt sensitiv/kvikk, men i mange punkt er det 15-20 m med ikke-kvikk
leire øverst. Stor dybde til berg, over 75 m sentralt i området.
Området er dårlig egnet for tunge eller setningsømfintlige bygg og lagring av masser pga bløt leire
og stor dybde til fjell. Ferdig opparbeidet tomt er imidlertid godt egnet for lette bygg med maksimalt
2-3 etasjer.
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4.12

Støyforhold
Planområdet består av deler av E6. Områder nærliggende E6 ligger innenfor gul støysone. Det
planlegges ikke for støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet.

Figur 11 Støyvarselkart for Fauske kommune

4.13

Forurensning
I store deler av planområdet, der det er myr, oppfattes terrenget å være uberørt. Myra på
planområdet er i stor grad drenert og bevokst. Selve travbanen ligger på oppfylte masser. Langs
travbanen på østsiden kan det være lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting for
travbanen, som kan forklare høyere terrengnivå og større torvmektighet. Ytterligere detaljer vedr
grunnarbeid og evt masseutskiftning for travbanen er ikke kjent. Geotekniske grunnundersøkelser
viser at grunnforholdene består av et topplag av torv over normalkonsolidert leire til stor dybde.
(G-not-001 1350019790-009, Rambøll).
Norgeibilder.no sine flyfoto av området går bare tilbake til 2004, men eneste inngripen i
planområdet ser ut til å være travbanen som ligger på fyllmasser. Vedtak for Travbanen fra 2003
forteller at anlegget ble bygd av en videregående skole fra 98-04 og ble etablert med steinmasser.
Torv/myr har ligget uberørt og kan inneholde naturlig forurensning i form av hydrokarboner.
Masseutskiftning anbefalt av geoteknikk er å fjerne all torv/myr på alt areal med planer om
fremtidig utnyttelse.
Vest for reguleringsplanområdet, eiendom 103/1300, er det registrert bilopphuggingsvirksomhet
på seeiendom.no.
Søk i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser tre punktmarkeringer og et stort
skravert område markert med Dompen avfallsplass – nedlagt kommunal fylling. I tillegg er et
mindre delområde i vest benyttet til biloppstillingsplass, noe som gir grunn til å tro at det er
forurensning på området. I følge Grunnforurensningsdatabasen er det utarbeidet en
avslutningsplan for deponiet, og overvåkning av sigevann pågår.
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Figur 12 Grunnforurensning i området

Basert på kart, tegninger, notater og rapporter som beskriver Dompen avfallsplass ser det ikke ut
til at deponiet har utstrekning inn i reguleringsområdet. Fauske kommune har etablert
sigevannsoppsamling i kulvert fra fyllinga som gjør at det er lite sannsynlig at forurenset sigevann
renner mot reguleringsområdet.
Ut i fra eksisterende rapporter har det ikke blitt foretatt noen miljøtekniske grunnundersøkelser
verken på Dompen eller planområdet. I Norconsults rapport «Tiltaksplans for avslutning, kontroll
og etterdrift av nedlagte kommunale avfallsplasser» fra 1998 ble det tatt 3 vannprøver i
Farvikbekken som viste at sigevann fra fyllinga dreneres til bekken, Norconsult 1998, Figur 4.
De 3 punktene i grunnforurensningsdatabasen er mest sannsynlig disse 3 vannprøvene eller andre
vannprøver tatt i ettertid. Siden rapportene ikke inneholdt noen koordinater har nok prøvene blitt
tilegnet egne tomter og ført opp som store skraverte områder. Blant disse er travbanetomten,
gnr/bnr 103/1451. Travbanetomten kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper
deponiet mot øst.
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4.14

Samiske interesser
Planområdet ligger innenfor høstvinterbeite og vinterbeite. Høstvinterbeite skilles mellom tidlige
høstvinterbeite og spredt brukte områder. Tidlig høstvinterbeiter er området som ofte pakkes til
med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren. Spredt brukte områder er området som
benyttes i samme periode som intensivt brukte områder. Planområdet ligger innenfor spredt brukte
områder.

Figur 13 Spredt brukte høstvinterbeite

Vinterbeite skiller mellom senvinterland og tidlig vinterland. Senvinterland er områder som normalt
er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senvinteren. Tidlig vinterland benyttes
tidlig, ofte lavere liggende vinterområder, som regel mindre intensivt brukt. Planområder ligger
innenfor senvinterland.
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Figur 14 Senvinterbeite, intensivt brukt

Nord for planområdet er det kartlagt en flyttlei for rein. En flyttlei er en lei eller trasé i terrenget
der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. Flyttleien kobler beiteområder
lenger vest i distriktet med beiteområder øst for E6 og oppsamlingsområdet på Finneidfjellet.
Hovedsakelig symboliserer flyttlei en aktiv flytting/driving av rein, og ifølge reindriftsloven § 22 må
ikke reindriftens flyttleier stenges.
Bredden vil variere, blant annet etter terrenget og snøforholdene samt størrelsen og samlingen på
flokken. Beitelommer/overnattingsbeite er markert som utvidelser. Høstflyttingen foregår som
oftest mer spredt og over adskillig lenger tid enn vårflyttingen. Derfor er fote høstleia bredere.
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Figur 15 Flyttlei nord for planområdet
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5.

PLANFORSLAGET

5.1

Planens hensikt, avgrensning
Planforslaget omfatter forslag til detaljregulering av industriområde i Fauske kommune. Hensikten
med planforslaget er å tilrettelegge for industrivirksomhet, som krever store arealer, og som
relativt sett har få arbeidsplasser i forhold til volum. Området er tiltenkt kraftkrevende
industrivirksomhet som datasenter og/eller batteriproduksjon, men annen industri kan også være
aktuelt. Planforslaget er derfor utarbeidet med fleksibilitet innenfor industriformålet.
Aktører innenfor datasenterbransjen vil ha ulike preferanser og måte å bygge og arrondere sitt
anlegg på. Planforslaget er av den grunn gjort fleksibelt med tanke på plassering av bebyggelse
innenfor industriformålet.

Figur 16 Illustrasjonsplan - datasenter med kontainerløsning
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Figur 17 Illustrasjonsplan - datasenter med hangarer
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Figur 18 Illustrasjonsplan - større industribygg/fabrikkhaller
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5.2

Reguleringsformål
REGULERINGSFORMÅL (PBL §12-5)

BETEGNELSE
(jf. kart)

STØRRELSE
(daa)

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg
Industri

I

225,6

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur
Kjøreveg

KV

2,1

Gang-/sykkelveg

GS

0,1

AVG

2,1

Annen veggrunn – grøntareal
Nr. 3 Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm

GV

25,4

Hensynssoner (PBL §12-6)
a.1 Sikringssoner
Frisikt

H140

0,8

Ras- og skredfare

H310

11,0

H570

3,0

a.3 Faresoner
c særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt bevaring
av natur- eller kulturmiljø
Bevaring kulturmiljø

5.2.1

INDUSTRI
Området reguleres til industri og er i hovedsak tiltenkt datasenter, men andre industrivirksomheter
er også aktuelt. Det tillates å oppføre industribygg, samt andre nødvendige anlegg som
administrasjonsbygg, anlegg for nødstrøm, parkeringsplasser, interne veier, logistikk- og
servicebygninger etc. innenfor arealet. Grunnforholdene begrenser bebyggelsens høyde. Det
tillates etablert lette konstruksjoner med maks 2-3 etasjer. Maksimal gesimshøyde er satt til 11
meter og maksimal utnyttelse av tomta er satt til 50% BYA.
Datasenter
Det arbeides med etablering av datasenterindustri på området. Et datasenter er et anlegg
bestående av servere og andre komponenter som brukes til å organisere, behandle, lagre og spre
store mengder data. Dataserverne genererer varmeenergi og det vil vurderes om det er mulig å
nytte gjøre seg av denne varmen til oppvarmingsformål. Et datasenter kan utformes på flere måter.
Eksempler på hvordan et datasenteranlegg kan utformes:
•
Kontainerløsning: Flere frittstående kontainere og frittstående fordelingstrafoer
•
Hangarløsning: Flere hangarer
•
Større industribygg
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Figur 19 Eksempel på kontainerløsning

Figur 20 Eksempel på større industribygg (Kilde: nordlys.no)
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Utbyggingstrinn
Planområdet er stort og vil ha flere utbyggingstrinn. Ved etablering av datasenter vil det i første
omgang være aktuelt å bygge ut datasenter i form av kontainere eller fabrikkhall, tilsvarende ca.
20 MW (megawatt). Det er opplyst at det er ledig kapasitet i Fauske trafo. Størrelse og antall MW
vil imidlertid avhenge av utbygger og tilgjengelig kapasitet.
Videre ønskes det tilgang på ytterligere 50 MW. Ytterligere 130 MW ønskes når ny Salten trafo er
operativ
(2022-2023).
Totalt
utgjør
dette
200
MW.
Videre
ekspansjon
av
datasenter/batteriproduksjon kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Illustrasjonsplanen illustrerer
derfor bebyggelse med behov for ca. 300 MW.
5.2.2

KJØREVEG
Planområdet har adkomst fra E6/Follaveien i nord. Videre reguleres adkomsten fram til
industriområdet. Kjørevegene skal være offentlige og opparbeides med bredde anvist på
plankartet. Kjørevegene og kryss med E6 er dimensjonert etter håndbok N100.

5.2.3

GANG-/SYKKELVEG
Det reguleres gang-/sykkelveg fram til industriområdet fra Holtanveien. Gang-/sykkelvegen skal
være offentlig og opparbeides med bredde anvist på plankartet.

5.2.4

VEGETASJONSSKJERM
Det reguleres en vegetasjonsskjerm langs Farvikbekken i nord, samt mot Holtan veien i sør.
Vegetasjonsskjermen skal fungere som en visuell avgrensing mot omkringliggende området og
skal beplantes med stedegen vegetasjon.

5.2.5

BESTEMMELSESOMRÅDER
Utforming (#1)
Området av avsatt til overvannshåndtering. Det skal innenfor arealet etableres åpne kanaler som
skal fungere som både transportvei for overvann og fordrøyningsmagasin.

5.2.6

HENSYNSSONER
Ras-/skredfare
Det er avsatt en 20 meter bred sone mot Farvikbekken. Sonen skal fungere som en sikringssone
mot Farvikbekken, da det er observert erosjon i bekken. Det tillates ikke bebyggelse innenfor
arealet.
Bevaring kulturmiljø
Den bevarte delen av jernbanetraséen fra andre verdenskrig ligger innenfor planområdet i vest, og
anses som et viktig krigsminne. Det er lagt inn hensynssone for å sikre bevaring av krigsminnet.

5.3

Parkering
I kommuneplanen for Fauske er det parkeringskrav for ulike typer tiltak differensiert på hvor det
er i kommunen. Planforslaget ligger innenfor sone C og har da krav på 1 bil p-plass og 0,5
sykkelplasser pr. 100 m2 industri.
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Tabell 1 Parkeringsnormen for Fauske kommune

5.4

Virksomhet

Enhet

Sone A
Bil
Sykkel

Sone B
Bil
Sykkel

Sone C
Bil
Sykkel

Sone D
Bil
Sykkel

Industri/vare/lager

100 m2
BRA

0,51,0

0,51,0

1

-

0,5

0,5

0,5

-

Trafikk
Området har adkomst for kjøretøy fra eksisterende kryss med E6. Eksisterende E6 kan betraktes
som H1-veg med ÅDT < 6000 og fartsgrense 80 km/t. Internveg i området er dimensjonert etter
ny N100 med 2x3,0 m kjørebane og 2x0,75 m skulder, totalt 7,5 m.

Figur 21 Adkomst til næringsområde

Krysset med E6 er utformet etter ny N100 med lastebil som dimensjonerende kjøretøy. Radius er
satt til 12,0 m og siktlinjer til 10x138 m.
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Figur 22 Kryssutforming

Det legges opp til gang-/sykkelveg i sør mot Holtanveien. Dette gir mulighet for forlengelse av
regulert gang-/sykkelveg langs Holtanveien i Terminalveien øst prosjektet og fram til planområdet.

5.5

Miljøfokus
Dataserverne genererer varmeenergi og det vil vurderes om det er mulig å nytte gjøre seg av
denne varmen til oppvarmingsformål. Bygninger skal utformes med grønne tak, om mulig. Dette
avhenger av utbyggingsform.

5.6
5.6.1

Teknisk infrastruktur
OVERVANNSHÅNDTERING OG VA-PLAN
Det er utarbeidet en overordnet VA-plan med tilhørende VA-notat, som er gitt som vedlegg. En
oppsummering er gitt nedenfor.
Vann hentes fra kum fra kum i sør som er knyttet til 225 mm PE-ledning, kummen var oppgradert
i 2017. Plassering er vist i VA-planen. Spillvann sendes nord til pumpestasjon som pumper
drensvann fra Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og pumpestasjon kan måtte
oppgraderes, avhengig av avløpsmengden.
Det legges opp til overvannshåndtering med åpne kanaler rundt hele industriområdet. Avskjærende
grøft i øst tar avrenning fra myra utenfor planområdet og sender det til
Farvikbekken/Krokdalsbekken. Kanalene rundt industriområdet fungerer som både transportveg
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for overvann og som fordrøyningsmagasin. Det etableres utløpskontroll
Drensrør/overvann/takvann fra planområdet føres til nærmeste kanal.

til

bekk.

Det må være 5% helning fra planområdet til kanal for av overflatevann skal renne av.
5.6.2

5.7

EL-FORSYNING
Første utbyggingstrinn har behov for 20 MW. Det er opplyst at det er tilgjengelig kapasitet i Fauske
trafo. Deretter ønskes det tilgang på ytterligere 50 MW, og videre ytterligere 130 MW når ny Salten
trafo er operativ (2022-2023).

Rekkefølgebestemmelser

5.7.1

KJØREVEGER
Kjøreveger og gang-/sykkelveg skal opparbeides før det gis brukstillatelse.

5.7.2

GEOTEKNIKK
Det skal foreligge dokumentasjon som oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK17 og PBLs
§28-1 før det gis igangsettingstillatelse.

5.7.3

PLAN FOR VA
Det skal foreligge plan for overvannshåndtering før det gis igangsettingstillatelse. Planen skal
inneholde dokumentasjon på at valgt løsning ikke øker belastningen på dagens overvannsnett
nedstrøms planområdet.

5.7.4

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
Plan for masseutskiftning skal være en del av byggesøknaden.
Nødvendige beskyttelsestiltak for å hindre økt belastning på dagens overvannsnett skal være
etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.
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6.

VIRKNINGER

6.1

Overordnede planer
Området er i gjeldende reguleringsplan regulert til byggeområde og travbane er opparbeidet.
Tiltaket medfører omreguleringen av området til industri og tiltaket er ikke i tråd med gjeldende
reguleringsplan. Det er derfor blitt utarbeidet et planprogram, der temaene forurensning, vann- og
avløp (særlig overvann) og CO2-utslipp er pekt på som temaer for utredning.

6.2

Stedets karakter, byform, estetikk og landskap
Planområdet er et relativt flatt myrområde som ligger i bunnen av et dalføre. Nærliggende områder
er regulert til industri/næring i kommuneplanens arealdel og området sørover er utbygd til
industri/næring. I sørøst stiger terrenget opp mot et boligområde. Dalsida er skogkledd men
anlegget er stort og vil likevel kunne være synlig fra boligområdet.
Planlagt bebyggelse er begrenset til 11 meter og områdene rundt planområdet er skogkledt som
gjør tiltaket mindre synlig for nærliggende områder. I tillegg reguleres det inn en
vegetasjonsskjerm mot Farvikbekken i nord/vest og mot Holtanveien i sør. Vegetasjonsskjermen
skal fungere som en visuell avgrensning av området og skal beplantes med stedegen vegetasjon.

6.3

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. Dersom det
oppdages kulturminner under byggearbeidene, gjelder varslingsplikten jf. KML § 8.2, 2.ledd.
Fylkeskommunen har imidlertid opplyst om krigsminne innenfor planområdet og det er lagt inn
hensynssone i plankartet.

6.4
6.4.1

Trafikkforhold
TRAFIKKVEKST E6
I forbindelse med NTP 2018-2029 er det utarbeidet fylkesvise trafikkprognoser for persontransport
og godstransport på veg. Prognosene er gjengitt i TØI-rapport 1554/2017 og 1555/2017. Forventet
trafikk på E6 kan anslagsvis beregnes ut fra disse prognosene.
Forenklet ÅDT 2017 med 4 080 kjt/døgn med 15% lange (over 5,5 m) vurderes slik:
•
Persontransport 2017: 3 470 kjt/døgn
•
Godstransport: 610 kjt/døgn
Trafikkvekst i henhold til trafikkprognosene tilsier: 4,9% vekst for godstransport og 9,4% vekst
for persontransport.
I 2040
•
•
•

kan det da forventes en trafikkmengde på E6 på ca.:
3 800 kjt/døgn for persontransport
900 kjt/døgn for godstransport
Totalt ca. 4 700 kjt/døgn

Dimensjonerende time E6 i 2040 (12% av ÅDT, ref. håndbok V713): 560 kjt/t.
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6.4.2

INDUSTRIOMRÅDET
Det skal etableres inntil 200 nye arbeidsplasser ved etablering av datasenter. I første omgang 60100 arbeidsplasser.
SVVs håndbok V713 angir turproduksjon for ulike typer aktivitet/næring:
•
Industri og kontor har ca. 2,5 bilturer pr. ansatt pr. døgn i gjennomsnitt.
Tiltaket alene vil da gi en turproduksjon på ca. 500 kjt/døgn for 200 arbeidsplasser.
Åsmyra vil ha noe større trafikkandel i maksimaltimen: anslag 15%, ca. 110 kjt/t. Morgenrushet
vil være dimensjonerende med tanke på eventuell kanalisering i krysset.
Retningsfordeling:
85% avsving fra E6: 94 kjt/t
15% utkjøring til E6: 16 kjt/t
Det kan forventes at de fleste vil komme fra sør (Fauske sentrum) – anslag 80%.
Høyresving inn til Åsmyra: 94*0,8 = 75 kjt/t
Venstresving inn til Åsmyra: 94*0,2 = 19 kjt/t
Ut fra første byggetrinn er det ikke behov for venstresvingefelt/passeringslomme i krysset. På sikt
kan det bli behov for en form for kanalisering. Krysset har i dag samme standard som nærliggende
kryss på E6.

6.4.3

GANGE/SYKKEL OG KOLLEKTIVTRANSPORT
Det legges opp til gang-/sykkelforbindelse mot Holtanveien, da dette gir kortest avstand mot
Fauske sentrum. Når Holtanveien får forbindelse med Krokdalsmyra vil områdene i sør og vest for
Fauske sentrum ha mulighet for adkomst uten å benytte E6.
I forbindelse med tiltaket er det ikke forutsatt endringer i kollektivtilbudet. I Terminalveien er det
holdeplasser (lokalrute).

6.5

Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk
Området er ikke registrert som et friluftsområde og består av myr og skogdekte områder som er
lite egnet til friluftsliv. Området grenser også til både et bilopphuggeri, deponi og høyspentlinjer.
Området anses ikke å ha kvaliteter et turområde bør ha og tiltaket berører ikke kartlagte
friluftsområder eller potensielle friluftsområder.
Holtanveien er imidlertid registrert som turveg på sommerstid. Det reguleres inn en
vegetasjonsskjerm mot Holtanveien som vil fungere som en visuell avgrensing.

6.6

Barns interesser
Området består av store myrområder, samt grenser til både E6, et bilopphuggeri, deponi og
høyspentanlegg, som gjør området lite egent for barn og unge. Planområdet berører heller ikke
skoleveier, barnehager eller skoler.
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6.7

Forurensning
Forurensningsnotat er gitt som eget vedlegg.
Planområdet består hovedsakelig av uberørt myr/torv, bortsett fra Travbanen som er etablert med
steinmasser, som normalt er rene masser.
Markeringene i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser mest sannsynlig vannprøver
tatt i Farvikbekken i 1998, noe som har ført til skraveringer av bl.a. hele Travbanetomta.
Verken deponiet eller bilopphuggingstomta ligger i selve planområdet, og det er ikke behov for en
omfattende miljøteknisk grunnundersøkelse på planområdet.
Det er ikke usannsynlig at det kan påtreffes forurenset grunn ved omarbeiding av adkomstvei til
reguleringsplanområdet, nord for bilopphuggingstomta. I forurensningsforskriftens §2-4 står det:
Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at
det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell
forurensning i 6/6 grunnen. Siden omfanget av forurensede masser vil være begrenset til en kort
strekning langs adkomstvei, kan det lages en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle
forurensede masser skal håndteres. Det er tilstrekkelig å utføre prøvetaking av massene i
forbindelse med tiltaksgjennomføring.

6.8

CO2-utslipp
Konsekvensvurdering av CO2-utslipp med avbøtende tiltak er gitt som vedlegg.
CO2-regnskapet er basert på gjennomsnittstall og referanseverdier, estimatet fører derfor med seg
en betydelig usikkerhet.
Utgraving og deponering av myra kan føre til utslipp tilsvarende 70 500 tonn CO2, noe som tilsvarer
utslippet til 8 200 nordmenn i ett år. Arealeffektiv arealbruk vil være et godt avbøtende tiltak da
det vil redusere omfanget av inngrepet. Videre kan man restaurere direkte effekter av inngrepet
ved å bruke utgravde torvmasser til rehabilitering av myrer i nærområdet. Dette bidrar både til å
redusere nedbrytingen av utgravde masser og en redusert nedbryting av eksisterende
grøfter/drenert myr. Dette er et tiltak som kan gi dobbel effekt og kan føre til et negativt
klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr og hindrer allerede drenert myr å nedbryte.

6.9
6.9.1

Teknisk infrastruktur
VANN, AVLØP OG OVERVANN
VA-notat er gitt som vedlegg.
Vann hentes fra kum i sør som er knyttet til 225 mm PE-ledning. Spillvann sendes nord til
pumpestasjon som pumper drensvann fra Dompen til avløpsrenseanlegg. Kapasiteten er ukjent og
pumpestasjons kan måtte oppgraderes.
VA-planen legger opp til en overvannshåndtering som ikke skal forverre dagens situasjon. Det
legges opp til kanaler rundt området med to utløp, et ti Farvikbekken i nord og et til Krokdalsbekken
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i sør. Kanalene vil fungere som fordrøyningsmagasin samt transportvei for overvannet. Utløpene
forslås med vannbrems som vil gi et maksimalt utløp på 190 l/s til hvert av bekkeløpene.
Kanalløsningen gir mulighet for å redusere belastningen til bekkeløpene. Kanalene som er skissert
i VA-planen har et samlet fordrøyningsvolum på 10 000 m3 og tiltaket har kun behov for 2 600 m3.
Ved å benytte halve fordrøyningsvolumet (5 000 m3), kan utløp til hvert av bekkeløpene halveres
til 95 l/s.
6.9.2

EL-FORSYNING
Energibehovet er beskrevet i kap. 5.6.2.
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Fauske trafo. Tilførsel av kabel fra trafo til tomt vil
dermed kunne gjøres uten store utfordringer. Kabeltilførsel vil ses i sammenheng med etablering
av nytt blålysbygg på Fauske der tilførsel av kraft også skal hentes fra Fauske trafo.
Tiltakshaver har søkt om uttak av kraft. Arbeid/avtaler/tariff i forbindelse med kabel fra Fauske
trafo til tomt avtales med områdekonsesjonshaver Indre Salten Energi.

6.10

Reindrift
Planområdet ligger i utkanten av beiteområder og berører ikke parrings- eller kalvingsområder,
trekkleier eller oppsamlingsplasser. Det er imidlertid kartlagt en flyttlei nord for området som leder
opp til oppsamlingsplass på Finneidfjellet.
Flytting fra vinterbeite til vårbeite foregår normalt i slutten av april. Kalvingen er i mai, noe som
innebærer at reinen er mest var og utsatt om våren. Planområdet ligger ikke innenfor vårbeite.
Flyttleien som er markert nord for planområdet er ikke en nøyaktig kartlegging og planområdet
kan også brukes som flyttlei. Planområdet anses imidlertid ikke som et naturlig område å flytte
rein da det medfører kryssing av bekker, områder med tett skog og store myrområder, samt et
bilopphuggeri som må passeres.
Tiltakets påvirkning på reindrifta vurderes ut fra direkte påvirkning og indirekte påvirkning. Direkte
påvirkning handler om tiltaket konkurrerer ut reindrift direkte, for eksempel gjennom annektering
av areal som brukes i drifta.
Det er stor avstand til viktig beiteområder som kalvings- og parringsområder. Området berører
imidlertid høstvinterbeite og vinterbeite, og det tillates inngjerding av området som gjør det
utilgjengelig som beiteareal.
Indirekte påvirkning handler om vurdering av influensområdet og tiltakets forstyrrende effekt på
reindrifta, for eksempel menneskelig aktivitet og støy.
Tiltaket vil medføre støyende aktivitet som vil kunne påvirke reindrifta negativ. Området er i dag
allerede preget av menneskelig aktivitet og tekniske installasjoner, blant annet deponi,
høyspentanlegg med trafo og bilopphuggeri, som anses som støyende aktivitet. Støyende aktivitet
vil kunne påvirke flyttleien som er markert nord for området. Det reguleres inn en bred
vegetasjonsskjerm mot nord som både vil fungere som en visuell skjerm, samt støydempende.
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7.

RISIKO OG SÅRBARHET
Det er utført en egen ROS-analyse som er vedlegg til dette dokumentet.
Risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som har betydning for vurdering
av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen:
•
•
•
•
•
•

Flom og overvann
Ustabil grunn
Akutt forurensning
Brann
Bortfall av energiforsyning
Svikt i vannforsyning

Av disse fremsto planområdet som sårbart overfor flom og overvann, akutt forurensing, brann,
bortfall av energiforsyning og svikt i vannforsyning. Det ble derfor gjennomført en risikovurdering
av de nevnte tema.
Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene.
Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holde uendret eller reduseres på en
tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres.
Videre kan det bemerkes at planområdet ble også vurdert som sårbart overfor ustabil grunn. Det
ble likevel ikke gjennomført en risikovurdering av temaet ettersom de geotekniske vurderingene
vurderes å ha identifisert nødvendig sårbarhetsreduserende tiltak. Temaet følges også opp i videre
prosjektering av området.
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8.

INNKOMNE INNSPILL
Innspill

Vår kommentar

Avinor, 01.11.2018
Planområdet berører ikke
høyderestriksjoner/hinderflater for Bodø lufthavn.

Notert.

Tiltaket vil ikke gi noen negative påvirkninger på våre
tekniske systemer i området, verken på
radionavigasjons-, kommunikasjon- eller
overvåkningsanlegg.
Statens vegvesen, 25.10.2018
Planforslaget må omfatte:
Frisiktlinjer og hensynssoner frisiktlinjer
Areal til veigrunn må følge eiendomsgrensen
Dimensjonering av avkjørselen til E6 skal være
i henhold til håndbøkene N100 og V121
Planleggingen må legge til grunn
dimensjonerende kjøretøy ut i fra veiens
funksjon, trafikkmengden og geometriske krav
Kommunen må sette rekkefølgekrav om at
eksisterende avkjørsel må være dimensjonert i
henhold til N100 og V121 før byggearbeidene
for de planlagte tiltak kan starte opp
Trafikkanalyse for planområdet må være et tema som
blir grundig utredet i planbeskrivelsen.
Direktoratet for mineralforvaltning, 23.10.2018
Ingen merknader til planen.
BaneNOR, 25.10.2018
Ny arealbruk må ikke slippe mer overvann/flomtopper
mot våre anlegg.

NVE, 20.09.2018
Det er ikke påvist kvikkleire innenfor det varslede
planområdet, men gjør oppmerksom på at
plandokumentene på en tydelig måte skal vise
hvordan fare for kvikkleireskred er vurdert og
hensynstatt.
Sametinget, 27.09.2018
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert
automatisk fredete samiske kulturminner i det
omsøkte området.

Det er tegnet inn frisikt i plankart.
Annen veggrunn er tegnet ut til
eiendomsgrensa.
Avkjørsel og internveg er
dimensjonert etter N100 og V121
Lastebil er benyttet som
dimensjonerende kjøretøy.
Det er satt rekkefølgebestemmelse
om opparbeiding av kjøreveger før
det gis brukstillatelse.

Det er gjort en trafikkvurdering med
prognoser som er beskrevet i
planbeskrivelsen.
Notert.
Det er utarbeidet en overordnet VAplan som legger opp til at tiltaket
ikke skal medføre økt belastning på
dagens overvannsnett nedstrøms
planområdet.
Det er gjennomført geotekniske
undersøkelser på området og det er
lagt inn bestemmelse knyttet til
sikker byggegrunn.

Notert.
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Fylkesmannen i Nordland, 29.10.2018
Reindrift
Som en del av planprosessen er det nødvendig å
avklare hvor flyttleia faktisk går og hvor det er
praktisk mulig å flytte med rein.

Det er ikke gjennomført en egen KU
på temaet, men tiltakets virkninger
for reindrifta er utdypet i
planbeskrivelsen.

Et datasenter kan få helt andre konsekvenser for
flyttleia enn de formålene som ligger i gjeldende
regulering. Konsekvensene av tiltaket for bruken av
flyttleia må være et tema i konsekvensutredningen.
Støy blir fremholdt som en potensiell utfordring ved
etablering av slike datasentre. Støyen vil trolig påvirke
et større areal enn selve planområdet. Støyen kan
påvirke flyttleia negativt.
Friluftsliv og barn og unge
Planbeskrivelsen bør klargjøre mulige framtidig behov
og potensiale for friluftsliv og ferdsel gjennom
området, inkludert potensiell bruk av barn og unge.
Klimagassutslipp
Lokalisering av utbyggingstiltak bør skje slik at myrog våtmarksområdene i størst mulig grad beholdes
intakte.
Energibruk
Konsekvensene av alternative former for utbygging
bør utredes og klargjøres, sammen med mulige
avbøtende tiltak.
Planprogrammet bør inneholde følgende krav:
energibehovet ved ulike former for utbygging,
sekundære konsekvenser som mulig svikt i
energiforsyningen til lokale forbrukere og økt behov
for nye kraftlinjer eller ny energiutbygging, avbøtende
tiltak.
Vassdrag
Det vil være svært viktig at miljøtilstanden i bekkene
ikke forringes ytterligere, verken i form av avrenning
eller økt overflateavrenning.

Friluftsliv og barn og unge beskrives i
planbeskrivelsen.

Det vil være nødvendig med
utgraving av myra for å oppnå lokal
stabilitet. Det er blitt gjennomført et
CO2-regnskap med
konsekvensvurderinger.
Planforslaget tar utgangspunkt i
kraftkrevende industri som vil være
utbyggingsformen med størst
energibehov. ROS-analysen tar for
seg konsekvensene av mulig svikt i
energiforsyningen.

Det er utarbeidet et notat som
beskriver dagens forurensning i
området samt potensialet for
forurensning fra området. Det er i
tillegg satt av en
sikkerhetssone/grøntbelte mot
Farvikbekken.
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Nordland Fylkeskommune, 31.10.2018
Planprogrammet
Vurderingen om å utelate pliktig konsekvensutredning
er ikke tilstrekkelig begrunnet. Ber om at temaene i
forskriften §21 inkluderes i planprogrammet.
Kulturminnefaglig
Planen berører tysk jernbane som ble bygd 1943-45.
Den bevarte delen av jernbanetraséen er tet viktig
krigsminne og har internasjonal interesse.

Alle temaer i §21 er tatt med i
planprogrammet og det er
gjennomført KU/utredninger på
forurensning, CO2 og VA.
Krigsminnet er omtalt i
planbeskrivelsen og det er lagt inn
hensynssone i plankartet.

Anbefaler sterkt at den vestlige delen av planområdet
reguleres til grøntområde med hensynssoner H570.
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9.

REFERANSER/KILDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlegging.no
Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel
Statens vegvesens håndbøker
Miljostatus.no
Geo.ngu.no/kart/arealisNGU
www.reindrift.no
www.skrednett.no
www.seeiendom.no
Institutt for skog og landskap: Landskapsregioner i Norge – kart
Miljødirektoratet: Naturbase kart
Artsdatabanken
www.ut.no
www.dnt.no
www.skisporet.no
Kulturminnesok.no
Askeladden – database for kulturminner
SEFRAK
Regjeringen.no: Statlige planretningslinjer
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10.

VEDLEGG
Vedlegg 1 Plankart
Vedlegg 2 Planbestemmelser
Vedlegg 3 ROS-analyse
Vedlegg 4 Illustrasjonsplan
Vedlegg 5 Overordnet VA-plan
Vedlegg 6 VA-notat
Vedlegg 7 CO2-utslipp
Vedlegg 8 Forurensningsnotat
Vedlegg 9 Referat fra oppstartsmøte
Vedlegg 10 Innkomne innspill
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VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE I SAK:

AVGRENSNING OG FORMÅL
Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankart merket Rambøll AS og datert
03.01.2019.

§12-5 Formål
1. Bebyggelse og anlegg
Industri (I)
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (KV)
Gang-/sykkelveg (GS)
Annen veggrunn – grøntareal (AVG)
3. Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm (GV)

§12-6 Hensynssoner
a.1) Frisiktsone (H140)
a.3) Ras- og skredfare (H310)
c) Bevaring Kulturmiljø (H570)

Bestemmelsesområder
Utforming (#1)

FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR REGULERINGSFORMÅLENE:
1

FELLESBESTEMMELSER

1.1

Automatisk fredete kulturminner
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og
kulturminneforvaltningen varsles umiddelbart.

1.2

Parkering

1.2.1

Det skal settes av:
•
•

1 parkeringsplass for bil pr. 100 m2 industri
0,5 sykkelparkering pr. 100 m2 industri

Plassering og antall plasser skal dokumenteres ved søknad om igangsettingstillatelse.
1.2.2

Minimum 5% av det totale antall parkeringsplasser skal opparbeides som HCparkeringsplasser. Parkeringsplassene må utformes og plasseres slik at hensynet til
bevegelseshemmede ivaretas.

1.3

Byggegrense
Byggegrense er vist på plankartet.

1.4

Utnyttelse
Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 50% av tomtens areal (BYA).

1.5

Brannsikkerhet
All bebyggelse skal prosjekteres med krav til brannsikkerhet og rømning uten å basere seg
på eksternt redningsutstyr.

1.6

Infrastruktur, TRAFO, ledningsnett o.l.
Innenfor alle formålsområdet tillates gjennomført og anlagt infrastrukturtiltak. Tiltakene
må plasseres med nødvendig tilgang til inspeksjon og vedlikehold.

1.7

Støy
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy, T-1442/2016, skal legges til
grunn både for permanent og anleggsfasen. Under anleggsperioden må det sikres at
anleggsarbeidet skjer i henhold til grenseverdiene angitt i T-1442 (2016).

1.8

Luftkvalitet
For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i både prosjekteringsfase, anleggsfase og
driftsfase skal Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet, T1520, legges til grunn.

1.9

Dokumentasjonskrav

1.9.1

Sammen med søknad om tillatelse skal det foreligge en utomhusplan til godkjenning. Den
skal vise opparbeidelsen av de ubebygde arealene innenfor området.
Utomhusplanen/situasjonsplanen skal fastlegge følgende:
•
Bebyggelsens plassering og høyde

•
•
•
•
•
•

Eksisterende og framtidige koter
Areal for parkering, inkludert plassering og utforming av HC-parkering og
sykkelparkering
Utforming og plassering av opplegg for tekniske anlegg
Interne veger med snuplass(er), skal dimensjoneres for vogntog og iht. vegnormalens
utformingskrav
Eksisterende og ny vegetasjon
Plassering og utforming av sikkerhetsgjerde for allmenn ferdsel og vilt

2

BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1

Industri (I)

2.1.1

2.1.4

Innenfor området tillates det oppført bygninger til industriformål, samt andre nødvendige
anlegg som administrasjonsbygg, anlegg for nødstrøm, parkeringsplasser, interne veier,
logistikk- og servicebygninger etc.
Det skal etableres anlegg for overvannshåndtering innenfor formålet.
Området tillates avsperret for allmenn ferdsel av sikkerhetshensyn. Det kan settes opp
sikkerhetsgjerde på inntil 4 meters høyde innenfor formålet.
Gesimshøyde skal ikke overstige 11 meter.

3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1

Kjøreveg (KV)

3.3.1
3.3.2

o_KV1 omfatter deler av E6/Follaveien og reguleres til offentlig kjøreveg.
o_KV2 skal være atkomst til industriområdet. Arealet skal være offentlig og opparbeides
med en bredde på 7,5 m, inkludert skulder.

3.2

Annen veggrunn grøntareal (AVG)

2.1.2
2.1.3

Området er offentlig. Det tillates skjæringer og fyllinger i tilknytning til kjøreveger.
3.3

Gang-/sykkelveg (GS)
Gang-/sykkelveg skal være offentlig og opparbeides med en bredde på 3,0 meter.

4

GRØNNSTRUKTUR

4.1

Vegetasjonsskjerm (GV)

4.1.1

4.1.3

Vegetasjonsskjerm skal fungere som visuell avgrensning mellom industriområdet og
omkringliggende områder.
Eksisterende vegetasjonsskjerm skal i størst mulig grad bevares. Vegetasjonsskjermene
skal beplantes med stedegen vegetasjon.
Det tillates etablert utløp til bekker fra overvannsanlegg innenfor formålet.

5

HENSYNSSONER

5.1

Frisiktsoner

4.1.2

Innenfor de frisiktsoner som er angitt i planen skal det ikke forekomme sikthindrende
gjenstander som er høyere enn 0,5 m over tilstøtende kjørebaners plan.

5.2

Ras- og skredfaresone
Hensynssonen skal fungere som sikringssone mot Farvikbekken.

5.3

Bevaring kulturmiljø
Innenfor område for vegetasjonsskjerm med hensynssone c) – bevaring kulturmiljø – må
det ikke foretas noen inngrep eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på
krigsminnet innenfor arealet. Eventuelle nødvendige tiltak innenfor hensynssonen må
gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet
(fylkeskommunen).

6

BESTEMMELSESOMRÅDER

6.1

Utforming (#1)
Innenfor arealet skal det etableres anlegg for overvannshåndtering, inkludert plassering og
utforming av sikkerhetsgjerde for å forebygge skade/fare på vilt eller personer. Anlegg skal
godkjennes av Fauske kommune og NVE før det gis igangsettingstillatelse.

7

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

7.1

Kjøreveger
Kjøreveger og gang-/sykkelveg skal opparbeides før det gis brukstillatelse.

7.2

Vegetasjonsskjerm
Vegetasjonsskjerm skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse.

7.3

Geoteknikk
Det skal foreligge dokumentasjon som oppfyller kravene om sikker byggegrunn i TEK17 og
PBLs §28-1 før det gis igangsettingstillatelse.

7.4

Plan for VA
Det skal foreligge plan for overvannshåndtering, inkludert sikringstiltak, før det gis
igangsettingstillatelse. Planen skal inneholde dokumentasjon på at valgt løsning ikke øker
belastningen på dagens overvannsnett nedstrøms planområdet.

7.5

Bygge- og anleggsvirksomhet

7.5.1

Plan for masseutskiftning skal være en del av byggesøknaden. Planen skal redegjøre for
bruk av myrmasse til restaurering av myr i nærområdene og planen skal godkjennes av
Fauske kommune. Det skal utarbeides en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle
forurensede masser skal håndteres. Prøvetaking av massene tas inn i planen og skal
gjennomføres før det gis igangsettingstillatelse.
Nødvendige beskyttelsestiltak for å hindre økt belastning på dagens overvannsnett skal
være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.
Vurdering og redegjørelse for bruk av grønne-/grå tak som tar unna overvann skal
dokumenteres som en del av byggesøknaden. Det skal etableres grønne/grå tak dersom
utbyggingsformen tillater det innenfor rimelige skjønn. Gjenvinning av varme til
oppvarmingsformål skal vurderes på samme grunnlag. Fauske kommune skal godkjenne
vurderingen før det gis byggetillatelse.

7.5.2
7.5.3

Oppdrag

Åsmyra Industripark
Dokument type

Rapport
Dato

Januar 2019

ÅSMYRA INDUSTRIPARK
RISKO- OG
SÅRBARHETSANALYSE

ÅSMYRA INDUSTRIPARK
RISKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Oppdragsnavn

Åsmyra Industripark

Prosjekt nr.

1350030514

Dokument type Rapport
Versjon

00

Dato

14.01.2018

Utført av

Andrea Marthinsen

Kontrollert av

Eirik Lind

Godkjent av

Eirik Lind

Beskrivelse

ROS-analyse

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim
T +47 73 84 10 00
www.ramboll.no

Rambøll Norge AS
NO 915 251 293 MVA

Rambøll - Åsmyra Industripark

INNHOLDSFORTEGNELSE

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
3.
3.1
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
5.
5.1
5.2
6.
7.

Innledning
Bakgrunn
Planområdet
Metode
Usikkerhet i ROS-analysen
Metode
Identifisere mulige uønskede hendelser
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
Evaluering av risiko
Identifisering av uønskede hendelser
Innledende kartlegging
Risiko- og sårbarhetsvurdering
Sårbarhetsvurdering
Flom og overvann
Ustabil grunn
Akutt forurensning
Brann
Bortfall av energiforsyning
Svikt i vannforsyning
Risikovurdering
Flom og overvann
Akutt forurensning
Brann
Bortfall av energiforsyning
Svikt i vannforsyning
Identifisering av tiltak
Risikoreduserende tiltak
Evaluering
Konklusjon
Referanser

4
4
4
5
6
7
7
7
9
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
15
16
17
17
17
18
19

2/20

Rambøll - Åsmyra Industripark

FIGURLISTE
Figur 1 Planområdet

4

TABELLISTE
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell
Tabell

1
2
3
5
6
7
8

Vurdering av sannsynlighet
Vurdering av konsekvens
Sammenstilling av konsekvens
Riskomatrise for hver kategori
Sammenstilling av risikobildet
Risikoreduserende tiltak
Endret risiko for uønskede hendelser

7
8
8
9
9
17
17

3/20

Rambøll - Åsmyra Industripark

1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn
Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra
travbane. Planen skal legge til rette for industrivirksomhet, som krever store arealer. Området er
tiltenkt kraftkrevende industrivirksomhet som datasenter og/eller batteriproduksjon.

1.2

Planområdet
Planområdet er på ca. 255,5 daa og omfatter «campingtomta» og travbanen i gjeldende
reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av Holtanveien i sørøst,
høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil være fra
eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i planområdet
for å sikre adkomst til nytt næringsareal. Plangrensa er lagt i senterlinja. I sørøst er plangrensa
avgrenset i Holtanveien for å gi muligheten for å etablere en gang-/sykkelforbindelse mot Fauske
sentrum.

Figur 1 Planområdet
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1.3

Metode
ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017), er tilpasset andre veiledere og maler og
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og
sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3.
ROS-analysen er utarbeidet i samarbeid med prosjekteringsgruppen. Den 22.06.2018 ble det
gjennomført en samling med de aktuelle fagene, hvor alle relevante uønskede hendelser ble
identifisert og vurdert/drøftet.
§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko
eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i
arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig
for å avverge skade og tap.
Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.
ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon.
Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende deler:
1) Identifisere mulige uønskede hendelser
2) Vurdere risiko og sårbarhet
3) Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de aktuelle
kapitlene i rapporten.
ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller
avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle
hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser.
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1.4

Usikkerhet i ROS-analysen
ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende
grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, gjennomførte tema-utredninger (støy, reindrift
og friluftsliv/turisme) og forslag til regulering. ROS-analysen er gjennomført på reguleringsnivå og
vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et senere tidspunkt i
prosjektet. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler gjøres kjent, bør ROSanalysen revideres.
Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for
og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad av
usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. Dette
er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. Det er
ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer som endres
som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av
prosjektet.
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2.

METODE

2.1

Identifisere mulige uønskede hendelser
For å identifisere mulige uønskede hendelser benyttes en sjekkliste.
Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for
identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat
dette prosjektet.
For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjelder informasjon i eksisterende databaser,
utkast til detaljregulering og faglig utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende
risikobilde av planområdet.
De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse i
sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i
senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet.

2.1.1

VURDERING AV SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier:
Tabell 1 Vurdering av sannsynlighet

Kategori

Tidsintervall

Svært sannsynlig

Oftere enn en gang per år

Meget sannsynlig

Gjennomsnittlig hver 1-10 år

Sannsynlig

Gjennomsnittlig hvert 10-100 år

Moderat sannsynlig

Gjennomsnittlig 100-1000 år

Lite sannsynlig

Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse,
Stabilitet og Materielle verdier.
Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er
påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.
Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av
hendelsen gjennom svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på
mat, drikke og husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc.
Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen i form
av økonomiske tap knytte til skade på eiendom.
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Tabell 2 Vurdering av konsekvens

Konsekvenskategori

Beskrivelse

Meget stor

Dødelig skade, flere personer
Varige skader på eller tap av stabilitet
Svært store materielle skader > 100 mill. kroner

Stor

Dødelig skade, en person
Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet
Store materielle skader 10-100 mill. kroner

Middels

Alvorlig personskade
Kortvarig skade på eller tap av stabilitet
Materielle skader 1-10 mill. kroner

Liten

Personskade
Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet
Materielle skader 100 000 – 1 mill. kroner

Svært liten

Ingen personskade
Ingen skade på eller tap av stabilitet
Materielle skader < 100 000 kroner

Tabell 3 Sammenstilling av konsekvens

KONSEKVENSKATEGORI
MEGET STOR

STOR

MIDDELS

LITEN

SVÆRT LITEN

KONSEKVENSTYPER
Liv og helse
Stabilitet
Materielle verdier
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2.1.2

EVALUERING AV RISIKO
Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og
bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.
De uønskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av sannsynlighet og konsekvens.
Hendelsene som ligger øverst til høyre i matrisen, er hendelser som er vurdert å ha høy
sannsynlighet og store konsekvenser. Hendelser som ligger nede til venstre i matrisen, er
hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser.

Tabell 4 Riskomatrise for hver kategori

Konsekvens
Svært liten

Liten (2)

(1)

Sannsynlighet

Middels (3)

Store (4)

Svært
store (5)

Svært sannsynlig (A)
Meget sannsynlig (B)
Sannsynlig (C)
Moderat sannsynlig (D)
Lite sannsynlig (E)

Tabell 5 Sammenstilling av risikobildet

SANNSYNLIGHET
Verdi

A

B

C

D

KONSEKVENS
E

1

2

3

4

RISIKO
5

Liv og helse
Stabilitet
Materielle verdier
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3.

IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER

3.1

Innledende kartlegging
Nedenfor følger en oversikt over relevante uønskede hendelser.
FARE

VURDERING

Naturhendelser
Skredfare (snø, is, stein,
leire, jord)

Topografien i området er av en slik art at planområdet ikke er
utsatt for skredfare. Aktsomhetskart til NVE viser heller ingen
områder med soner for skred. Skredfare vurderes ikke i analysen.

Ustabil grunn

Det er gjennomført grunnundersøkelser innenfor planområdet,
herunder vurdering av områdestabilitet og lokal stabilitet. Det er
påvist sensitiv/kvikkleire. Temaet vurderes.

Flom i vassdrag

Flom i bekker kan forekomme – temaet vurderes.

Overvann

Området er relativt flatt og består av myr som fungerer som
fordrøyning. Det er i tillegg begrenset kapasitet på eksisterende
overvannsnett. Temaet vurderes.

Havnivåstigning, stormflo

Planområdet ligger ikke sjønært. Temaet vurderes ikke i analysen.

Andre uønskede hendelser
Akutt forurensning

Det vil ved anlegget være behov for nødstrømsaggregater. Ved
bruk av dieselaggregat vil det være fare for utslipp.
Det vil være behov for stor kjølekapasitet – akutt utslipp av
temperert kjølevann til bekker kan forekomme.
Temaet vurderes.

Brann/eksplosjon i
industri

Det legges til rette for industrianlegg, med
datahaller/datakontainere. Brann i anlegg kan følgelig forekomme.
Temaet vurderes.

Bortfall av
energiforsyning

Det legges til rette for industri med stort kraftbehov. Bortfall av
energiforsyning vil medføre stopp i anlegget. Temaet vurderes.

Svikt i vannforsyning

Det vil være behov for kjøleanlegg. Ved benytting av vann til
kjøling vil bortfall av vannforsyning vil medføre stopp i anlegget.
Temaet vurderes.

10/20

Rambøll - Åsmyra Industripark

4.

RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING

4.1

Sårbarhetsvurdering
Følgende uønskede hendelser fremsto som relevante, og det gjøres en sårbarhetsvurdering av
disse:
•
Flom og overvann
•
Ustabil grunn
•
Akutt forurensning
•
Brann
•
Bortfall av energiforsyning
•
Svikt i vannforsyning

4.1.1

FLOM OG OVERVANN
Planområdet består i dag av opparbeidet travbane, drenert myr med en del vegetasjon og originalt
udrenert myrterreng. Farvikbekken ligger tett inntil planområdet i nord og vest, Krokdalsbekken i
sør. Myra innenfor planområdet har om lag 50% avrenning til Farvikbekken og 50% avrenning til
Krokdalsbekken. Farvikbekken tar opp Krokdalsbekken nedstrøms planområdet og snirkler seg
gjennom Fauske sentrum før utløp i havet ca. 3,5 km sørvest for planområdet.
Ved utbygging og asfaltering av området mister man myras egenskap til å samle opp og fordele
vannet ut i bekker og kanaler over tid, tilsvarende et kunstig fordrøyningsbasseng. Dette vil stille
andre krav til kapasitet på overvannshåndtering nedover fra området. Større vannføring i bekker
vil også kunne endre erosjonsforhold, og det kan bli behov for plastring av bekker. På grunn av
store areal og liten høydeforskjell kan det også bli utfordrende å få selvfall på overvann og
spillvann.
Planområdet vurderes som sårbart overfor temaet og det gjennomføres en risikoanalyse for
temaet.

4.1.2

USTABIL GRUNN
Planområdet ligger ikke innenfor en kartlagt kvikkleiresone. Rambøll har imidlertid gjennomført
geotekniske undersøkelser på området. Undersøkelsene viser at grunnforholdene består av et
topplag av torv over leire til stor dybde. Sonderinger og prøvetakinger indikerer at det er
sprøbruddmateriale og kvikkleire i dybden i de fleste punkt. Selve planområdet er tilnærmet flatt,
og heller ikke i umiddelbar nærhet er det topografiske forhold som tilsier at det er nødvendig å
utrede områdestabiliteten nærmere mhp løsneområde. Avstanden til nærmeste forhøyning i
kvikkleiresone 1659 til planområdet er mer enn 700 meter, og her ligger terrenget på ca. +55
(travbanen ligger på ca. +40). Store avstander, små høydeforskjeller og relativt stor dybde til
mulig kvikkleire gjør at et eventuelt skred fra sone 1659 vurderes å uansett ikke kunne treffe
planområdet. I tillegg er kvikkleiresonen vurdert til lav faregrad, slik at muligheten for skred anses
å være liten og det konkluderes med at planområdet ikke er utsatt for fare fra kartlagte
kvikkleiresone 1659 Hjemås.
Under befaring ble det observert noe erosjon i Farvikbekken. Det vil være nødvendig med
stabiliserende tiltak for bekken.
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Basert på funn av kvikkleire i området vurderes planområdet som sårbart overfor områdestabilitet.
Det er likevel vurdert å ikke utføre en risikoanalyse av temaet da dette er forhold som vil bli
ytterligere utredet og hensyntatt i forbindelse med videre prosjektering av industriområdet.
4.1.3

AKUTT FORURENSNING
Anleggsfase
All anleggsdrift medfører en fare for akutt forurensning. Dette gjelder bl.a. uhell med oljelekkasjer
og havari. Planområdet har avrenning mot både Farvikbekken og Krokdalsbekken. Akutt
forurensning til bekkene kan forekomme. Planområdet vurderes som sårbart overfor temaet og det
gjøres derfor en risikovurdering av temaet.
Driftsfase
Faren for akutt forurensning ved et ferdig utbygd industriområde/datasenter knytter seg i hovedsak
til aggregat til nødstrøm og evt. vannbasert kjøleanlegg. Drift og etterfylling av drivstoff til aggregat
utgjør en fare for akutt forurensning. Løsning for kjøleanlegg avhenger av hvem som etablerer seg
på industriområdet. Ved et vannbasert kjøleanlegg er det en viss fare for utslipp av temperert vann
til nærliggende bekker. Planområdet vurderes som sårbart og det gjøres en risikovurdering.

4.1.4

BRANN
Det vil være potensiale for brann i datasenter med dets innhold og infrastruktur (aggregat,
elektronikk etc.). Samtidig vil brannsikring være en prioritet i den videre prosjekteringen av
området. Senteret vil bli utstyrt med slokkeanlegg, hvilken type er ikke bestemt da det avhenger
av hvem som etablerer seg på området og hvilken type datasenterløsning etablerer ønsker
(datahaller, hangarer eller kontainere).
Det vil lagres drivstoff på området i forbindelse med aggregat til nødstrømsanlegg. Lagring av
drivstoff har potensiale for brann.
Planområdet vurderes som sårbart og det gjøres en risikovurdering.

4.1.5

BORTFALL AV ENERGIFORSYNING
Området planlegges for industri med stort kraftbehov, som datalagringssenter og evt.
batteriproduksjon. Energiforsyning er nødvendig for drift av anleggene og planområdet vurderes
som sårbart overfor temaet.
Ved etablering av annen industri vil også energiforsyning være nødvendig for drift av anlegget,
men ikke alle typer industri vil være like sårbare ovenfor temaet. Det gjøres en risikovurdering
mht. kraftkrevende industri som anses som mest sårbart ovenfor temaet.

4.1.6

SVIKT I VANNFORSYNING
Dersom det benyttes vannbasert kjøleanlegg til datasenter er området svært sårbart overfor svikt
i vannforsyningen. Ved svikt i vannforsyningen må anlegget da stoppes. Det gjøres derfor en
risikovurdering av temaet.
Ved etablering av annen industri vurderes området mindre sårbart.
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4.2
4.2.1

Risikovurdering
FLOM OG OVERVANN
Sannsynlighet:
Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom. Det utarbeides en
overordnet VA-plan med fokus på overvannshåndtering. Planen følges opp i videre prosjektering
av området. Store nedbørsmengder kan likevel forekomme og medføre flom i tilgrensende bekker.
Svikt i overvannsnettet kan også forekomme og videre føre til flom i tilgrensende bekker.
Hendelsen vurderes til sannsynlig.
Konsekvens:
Liv og helse:
Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse.
Stabilitet:
Farvikbekken har dårlig kapasitet med erosjonsproblematikk og flere av kulvertene nedstrøms
planområdet har dårlig tilstand. Bekken går gjennom Fauske sentrum før utløp til havet og en
eventuell flom eller svikt i overvannsnettet på området vil føre til store vannmengder nedstrøms
planområdet. Store vannmengder nedstrøms planområdet vil videre kunne medføre svikt i
kulverter med dårlig tilstand og videre flom i både boligområder og sentrumsområdet.
Konsekvensen vurderes derfor til stor.
Materielle verdier:
Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom og planområdet kan
oversvømmes. Dette vil kunne medføre skade på bebyggelse og utstyr innenfor planområdet og
konsekvensen vurderes til middels.
Risikomatrise:

SANNSYNLIGHET
Verdi

4.2.2

A

B

C

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X

D

KONSEKVENS
E

1

2

3

4

X

RISIKO
5
X

X
X

X
X

AKUTT FORURENSNING
Sannsynlighet:
I forbindelse med datasenteret vil det bli lagret drivstoff til aggregat. Drivstofftanker vil bli etablert
i henhold til gjeldende regelverk, men teknisk svikt, menneskelig svikt, feil ved fylling osv., kan
likevel medføre akutt utslipp av drivstoff. Sannsynligheten vurderes til sannsynlig.
Konsekvens:
Liv og helse:
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Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse.
Stabilitet:
Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for nærliggende områder/befolkningen.
Materielle verdier:
Hendelsen kan medføre noen kostnader knyttet til oppryddingsarbeid av utslipp. Konsekvens
vurderes til liten.
Risikomatrise:

SANNSYNLIGHET
Verdi

4.2.3

A

B

C

D

KONSEKVENS
E

1

2

3

4

RISIKO
5

Liv og helse

X

X

X

Stabilitet

X

X

X

Materielle verdier

X

X

X

BRANN
Sannsynlighet:
Et datasenter vil inneholde mye tekniske anlegg, servere, datautstyr, transformatorer etc. Følgelig
vil brann kunne oppstå. Teknisk feil, kortslutninger, menneskelig svikt etc. vil kunne være årsaker
til at brann oppstår.
Anlegget vil bli utstyrt med slukkeanlegg. Hvilken type er ikke bestemt, da det avhenger av både
hvem som etablerer seg på området og hvilken type datasenterløsningen etablerer velger
(kontainer, hangarer, datahaller). Anlegget vil uansett bygges i henhold til gjeldende krav for
brannsikring.
Sannsynligheten for en mindre brann i anlegget vurderes som sannsynlig. En mindre brann vil ikke
være merkbart utenfor datasenteret. En større brann som rammer store deler av anlegget (flere
kontainere, en datahall etc.) vurderes å være moderat sannsynlig. En større brann vil være
merkbart og anses som det verste scenariet og en slik hendelse legges til grunn i risikovurderingen.
Konsekvens:
Liv og helse:
Det vil ikke være permanente arbeidsplasser inne i datahallene/hangarene/kontainerne. Det legges
opp til egne bygg for kontorer/administrasjon. Således vurderes en brann i anlegget å medføre
liten konsekvens for liv og helse. Dog kan personskade forekomme.
Stabilitet:
Området har god avstand til bebyggelse utenfor planområdet. Nærmeste bebyggelse er
bilopphuggeriet i vest, her er det imidlertid lagt inn en bred buffersone i tillegg til Farvikbekken
som skiller områdene fra hverandre. Det vurderes derfor å være liten fare for brannspredning til
andre bygg utenom datasenteret. Ved gode brannsikringsrutiner vurderes det også å være liten
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fare for brannspredning mellom datahaller/hangarer/kontainere. Dermed vil det i liten grad være
behov for å evakuere folk i nærområdet.
Materielle verdier:
En større brann vil ha store materielle skader, i form av bygninger og utstyr. Konsekvensen
vurderes derfor til stor.
Risikomatrise:

SANNSYNLIGHET
Verdi

4.2.4

A

B

C

D

KONSEKVENS
E

1

2

3

4

RISIKO
5

Liv og helse

X

X

X

Stabilitet

X

X

X

Materielle verdier

X

X

X

BORTFALL AV ENERGIFORSYNING
Sannsynlighet:
Området planlegges for industri med stort kraftbehov. Teknisk feil, kortslutning, ekstremvær,
menneskelig svikt etc. kan medføre bortfall av energiforsyning. Det legges imidlertid opp til
nødstrømsaggregat ved bortfall av energiforsyning. Hendelsen vurderes til moderat sannsynlig.
Konsekvens:
Liv og helse:
Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse.
Stabilitet:
Bortfall av energiforsyning medfører at anlegget stopper opp. Anlegget etableres imidlertid med
nødstrømsaggregat og bortfall vil i de fleste tilfeller være kortvarig. Konsekvensen vurderes til
liten.
Materielle verdier:
Bortfall av energiforsyning medfører ingen skader på anlegget og hendelsen vurderes ikke å
medføre konsekvens for materielle verdier.
Risikomatrise:

SANNSYNLIGHET
Verdi

A

B

C

D

Liv og helse

X

Stabilitet

X

Materielle verdier

X
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2

X
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X

X
X

3
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X
X
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4.2.5

SVIKT I VANNFORSYNING
Sannsynlighet:
Dersom anlegget benytter vannbasert kjøling vil området være sårbart overfor svikt i
vannforsyning. Teknisk feil, vedlikehold, menneskelig svikt, ekstremvær etc. kan medføre svikt i
vannforsyningen. Hendelsen vurderes til moderat sannsynlig.
Konsekvens:
Liv og helse:
Hendelsen vurderes ikke å medføre konsekvens for liv og helse.
Stabilitet:
Svikt i vannforsyning medfører stopp i anlegget, da det er avhengig av kjøling. Svikt i
vannforsyning vil i de fleste tilfeller være kortvarig. Konsekvensen vurderes til liten.
Materielle verdier:
Bortfall av vannforsyning medfører ingen skader på anlegget, men stopp i anlegget. Hendelsen vil
i de fleste tilfeller være kortvarig og konsekvensen vurderes til svært liten.
Risikomatrise:

SANNSYNLIGHET
Verdi
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X
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X
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X
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X
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5.

IDENTIFISERING AV TILTAK

5.1

Risikoreduserende tiltak
Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen anbefales det at følgende tiltak vurderes
innarbeidet i reguleringsplan og videre planer for prosjektet:
Tabell 6 Risikoreduserende tiltak

Hendelse/fare

Beskrivelse av tiltak

Flom og overvann

Det utarbeides en overordnet VA-plan med fokus på
overvannshåndtering. Planen følges opp i videre
prosjektering av anlegget.

Ustabil grunn

Det anbefales at torv fjernes og at det legges fiberduk før
det fylles med sprengstein. Mer enn 1,0 meter oppfylling
bør unngås. Ferdig opparbeidet tomt egner seg da til lette
konstruksjoner på maks 2-3 etasjer.
Øvrige tiltak identifisert i rapport fra grunnundersøkelser og
vurdering av områdestabilitet forutsettes gjennomført.

Akutt forurensning

Beredskapsplan for hendelser med akutt forurensning.

Brann

Fokus på forebyggende brannvern ved drift av
datasenteret. Beredskapsplan for hendelser med brann i
anlegget.

5.2

Bortfall av energiforsyning

Det legges opp til nødstrømanlegg.

Svikt i vannforsyning

Det anses ikke nødvendig med tiltak.

Evaluering
Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivået for de enkelte uønskede hendelsene
eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i foregående
kapittel. Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den
aktuelle fasen.
Redusert risiko

Uendret risiko

Økt risiko

Tabell 7 Endret risiko for uønskede hendelser

Hendelse/fare

Endring i risiko – anleggsfase

Endring i risiko – permanent fase

Flom og overvann

Uendret risiko

Redusert risiko

Ustabil grunn

Uendret risiko

Redusert risiko

Akutt forurensning

Uendret risiko

Redusert risiko

Brann

Uendret risiko

Redusert risiko

Bortfall av energiforsyning

Uendret risiko

Redusert risiko

Svikt i vannforsyning

Uendret risiko

Uendret risiko

17/20

Rambøll - Åsmyra Industripark

6.

KONKLUSJON
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 6 aktuelle hendelser som har betydning for
vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen:
•
•
•
•
•
•

Flom og overvann
Ustabil grunn
Akutt forurensning
Brann
Bortfall av energiforsyning
Svikt i vannforsyning

Av disse fremsto planområdet som sårbart overfor flom og overvann, akutt forurensing, brann,
bortfall av energiforsyning og svikt i vannforsyning. Det ble derfor gjennomført en risikovurdering
av de nevnte tema.
Det er foreslått gjennomføring av tiltak for flere av de identifiserte farer og uønskede hendelsene.
Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået holde uendret eller reduseres på en
tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres.
Videre kan det bemerkes at planområdet ble også vurdert som sårbart overfor ustabil grunn. Det
ble likevel ikke gjennomført en risikovurdering av temaet ettersom de geotekniske vurderingene
vurderes å ha identifisert nødvendig sårbarhetsreduserende tiltak. Temaet følges også opp i videre
prosjektering av området.
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7.

REFERANSER
Fauske kommune
DSBs veileder til samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, 2017
NVE Atlas
Miljostatus.no
Miljødirektoratets naturbase
Artsdatabanken
NGU
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BAKGRUNN
Arctic Host AS ønskjer å etablere datasenter eller liknande kraftkrevjande
industri på Åsmyra i Fauske kommune.
OVERORDNA VA-PLAN
Dette notatet og tilhøyrande plankart gjer greie for korleis vatn, avløp og
overvatn kan handsamast i planområdet. Det er synt mogleg tilkopling til
kommunalt VA-nett, gjort greie for flaumsituasjonen og gjeve forslag til
handsaming av overvatn i planområdet.
GRUNNLAG VA
Næraste vasstilkopling med god kapasitet er sør for planområdet der det kan
hentast inntil 50 l/s jfr kommunen (Fauske, 2018). Ved behov for større
vassmengder vil ei fysisk måling vere nødvendig. Nord i planområdet ligg ei
pumpestasjon for avløpsvatn som pumper bla drensvatn frå «dompen»,
gammal avfallsfylling. Vidare er det utsleppstillating for spillvatn (Fauske,
2018).

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim
T +47 73 84 10 00
www.ramboll.no

GRUNNLAG OVERVATN, FLAUM
Planområdet er ein del av ei myr med avrenning til Farvikbekken i nord og
Krokdalsbekken i sør, sjå Figur 1 og Figur 2. Farvikbekken tek opp
Krokdalsbekken nedstrøms planområdet og snirkler seg gjennom Fauske
sentrum før utløp i havet, sjå Figur 3. Resten av myra ligg nordaust for
planområdet og denne har avrenning over planområdet.
Ved utbygging vil myra i planområdet drenerast og avløpsmønsteret endrast.
Rapporten «Reguleringsplan Krokdalsmyra travbane, geoteknisk vurdering»
(Støver-Hofstad, 2018) beskriver delvis kollapsa kulvertar og
erosjonsproblemer i Farvikbekken. Det tyder på behov for god fordrøying i
planområdet for å ikkje forverre nedstrøms situasjon.
Avrenninga frå planområdet er om lag 380 l/s ved dimensjonerande
regnhending, sjå Vedlegg 1.

Rambøll Norge AS
1/14

NO 915 251 293 MVA

Figur 1 Nedbørfelt nord (SCALGO, 2018)

Figur 2 Nedbørfelt sør (SCALGO, 2018)

Figur 3 Nedbørfelt til sjø (SCALGO, 2018)

OVERVATN
Myra som ligg utanfor planområdet ønskes bevart utan å drenere. Ved å leggje ei avskjerande grøft
langs den austlege delen av planområdet handsamast avrenninga frå myra. Grøfta kan tettast med
leire, ha tverrsnitt som synt i Figur 4, med høg, tett kant inn mot planområdet og ein litt lågare, tett
kant mot myra.

2/14

Figur 4 Tverrsnitt avskjerande grøft

0-situasjonen
Utbygging med mykje asfalt og tette flater, blågrøne strukturar som demper avrenninga i utkanten av
planområdet. Avrenning frå planområdet vert om lag 2700 l/s ved dimensjonerande regnhending
inkludert 40% klimapåslag, sjå Vedlegg 2
Det er mogleg å forsterke/plastre bekk, ordne kulvertar og flaumsikre Farvikbekken fram til utløpet i
sjøen slik at den toler denne ekstra vassmengda. Dette er ofte ei uhensiktsmessig og dyr løysing, men
vurdering av kapasitet og nødvendige tiltak kan gjerast på særskild førespurnad.
Alternativt kan regnvatnet fordrøyast i magasin med utløpskontroll slik at avrenninga vert den same
som før utbygging, 380 l/s. Dette krev vanlegvis ikkje nedstrøms tiltak sidan situasjonen blir uendra
utafor planområdet. Fordrøying vil krevje eit volum på 2 600 m3, sjå Vedlegg 3.
Forslag til fordrøyingsmagasin er ein kanal langs ytterkant av planområdet, dette vil redusere behovet
for overvatn- og drensrøyr. Kanalen kan byggast opp med pukk som synt i Figur 5 med leire som tetting
ut av planområdet. Kanalbotn må liggje lågare enn drensrøyr og bør ha minste helling 5 ‰ mot utløp.
Der kanalen krysser vegar kan den leggjast i røyr. Ved 2 m djup kanal vil denne få volum > 8 m3 per
meter kanal og minstekravet til kanallengde blir 2 600 / 8 = 325 m. Kanal skissert i planteikning er
1350 m lang. I planområdet leggjes drensrøyr og røyr for overvatn til kanal etter behov.

Figur 5 Kanaltversnitt
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For å gjere 0-situasjonen lik situasjonen før utbygging, deles kanalen i to med to utløp, eit til
Farvikbekken i nord og eit til Krokdalsbekken i sør. 0-løysinga vert da utløp med vassbrems som gjev
maksimalt utløp 190 l/s til kvart av bekkeløpa.
På grunn av kanalløysinga er det mogleg å gje redusert belastning til bekkeløpa. Kanal skissert i
planteikning har eit samla fordrøyingsvolum 10 000 m3 og 0-løysinga nytter berre 2 600 m3. Ved å
nytte halve fordrøyingsvolumet (5 000 m3), kan utløp til kvart av bekkeløpa halverast til 95 l/s, sjå
Vedlegg 4.
Ved utløp frå fordøyingskanal til bekk må behov for erosjonssikring i utløpet vurderast.
1-situasjonen
Utbygging med mykje grøne flater (grøne tak, grasplen/trær etc). Dette vil gje ei avrenning på om lag
2200 l/s for reguleringsområdet, sjå Vedlegg 5. Nødvendig fordrøyingsvolum med denne løysinga er
1700 l/s, sjå Vedlegg 6. Avleiing av overvatn og fordrøying kan løysast som i 0-situasjonen.
FLAUM
Ved flaum kan Farvikbekken stige inntil 3 m og overfløyme mykje av området som synt i Figur 6, etter
NVE si oversikt over aktsomheitssoner (NVE, 2018). Aktsomheitssonene gjev eit grovt estimat og reell
vasstand bør kalkulerast med ein hydraulisk modell med god oppløysing for å bestemme meir eksakt
flaumvasstand. Flaumsikring av området kan vurderast etter behov, i samråd med kommunen.
Alternativt kan bygg utførast flaumsikre.

Figur 6 Aktsomhetssone for flaum (skravert område), grøn bekk kan få vasstandsstigning inntil 3m (NVE,
2018)

REETABLERING/OPNING NATURLEGE VASSVEGAR
Alt er ope i planområdet og det er såleis ikkje grunnlag for reetablering eller opning. Nedstrøms går
Farvikbekken i kulvert(ar), men det synest ikkje naturleg å vurdere nedstraums opning som del av
planarbeidet.
UTTAK SLUKKEVATN
Det er behov for 50 l/s til slukkevatn. Det er tilstrekkjeleg kapasitet til dette (Fauske, 2018).
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LØYSINGAR
Vatn
Kan hentast frå kum i sør som er knytt til 225 mm PE-leidning, kummen vart oppgradert i 2017.
Plassering vist i plankart.
Avløp
Spillvatn sendes nord til pumpestasjon som pumper drensvatn frå dompen til avløpsrenseanlegg.
Kapasitet er ukjend og pumpestasjon kan måtte oppgraderast, avhengig av avløpsmengd. Plassering
vist i plankart.
Overvatn
Avskjerande grøft aust i planområdet for å ta avrenning frå myra ved planområdet og sende den til
Farvikbekken/Krokdalsbekken.
Kanalar rundt planområdet som fungerer både som transportveg for overvatn og som
fordrøyingsmagasin. Utløpskontroll før utløp til bekk. Drensrøyr/overvatn/takvatn frå planområdet føres
til næraste kanal.
Det må vere minst 5 ‰ helling frå planområdet til kanal for at overflatevatn skal renne av.
MOGLEGE KONFLIKTER/UTFORDRINGAR/KONSEKVENSER

Farvikbekken har dårleg kapasitet med erosjonsproblematikk og øydelagde kulvertar nedstrøms
(Støver-Hofstad, 2018). Dette bør ordnast opp uavhengig av utbygging i planområdet. Foreslått
løysing til handsaming av overvatn gjev uendra eller betra situasjon.

Planområdet kan overfløymast (NVE, 2018). Flaumsikring av bygg bør utførast. Alternativt kan
planområdet flaumsikrast med flaumvoll eller liknande i dialog med kommunen.

Avhengig av kapasitet og behov kan pumpestasjon for spillvatn måtte oppgraderast.

Det går ein trase med pumpeledning for spillvatn og vassledning langs vestkanten av
planområdet, nøyaktig plassering bør avklarast ved detaljprosjektering, kan kome i konflikt med
kanalsystemet.

REFERANSAR
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Bakgrunn

I sammenheng med reguleringsarbeidet for et nytt industriområde i Fauske
kommune, Åsmyra Industripark, er det ønsket en vurdering av utgraving av myr
med tanke på klimagassutslipp. Myr innehar flere funksjoner som filter,
flomdemper, og ikke minst karbonlager. Myrområder bygger seg opp over lange
tidsperioder og i Norge inneholder myrarealer vanligvis mellom 100 og 200 kg
karbon (C) per m2 [1]. Skånsom omgang og vern av fungerende myrområder er
derfor et viktig klimatiltak.
Det er planlagt å omregulere deler av Krokdalsmyra travbane til industribruk,
deriblant datalagringssenter. Masseutskiftning anbefalt av geoteknikk er å fjerne
all torv/myr på alt areal med planer om fremtidig utnyttelse. Planområdet er på
255,5 daa og topplag av myr/torv er mellom 1-1,5 m. [2]
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I planprogrammet [7] er satt krav om utredning av CO2-utslipp samt vurdering
av konsekvenser med avbøtende tiltak. Notatet skal ta for seg dette.

2

Kort om myrområder

Myrområder har et høyt grunnvannsnivå og har surt vann (lav pH). Myrområder
dannes i områder der nedbør er høyere enn fordampning, noe som medfører våte
områder der dannelsen/vekst av organisk materiale går hurtigere enn
nedbrytingen. På denne måten lagrer myrene store mengder CO2. Ved drenering
senkes grunnvannsnivået, tilgangen på oksygen øker og det samme gjør
nedbrytningshastigheten. Dette gjør at et myrområde går fra å binde CO2 til å gi
fra seg CO2. Det er følgelig klimavennlig å bevare myrområdene, samtidig som
dette er de arealene som gir antatt best flomdemping per arealenhet (skogens
svamper). Denne svamp-effekten bidrar både til å ta opp vann i våte perioder,
samt å slippe deler av dette ut i tørre perioder og da redusere problemer med
tørke [3].
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3

Karbonlagring og CO2 fra deponert myr

Tallene presentert her er basert på lite grunnlag: gjennomsnittstall og referanseverdier er tatt i bruk for
å regne ut utslippet fra utgravingen av myrområdet. Estimatet fører derfor med seg en betydelig
usikkerhet og skal bare presenteres med dette i betraktning.
For å gi et estimat av hvor mye karbon som er potensielt lagret i myrområdene på planområdet er det
utført beregninger basert på følgende formel [4]
=

×

×

×

[

]

Hvor Cmyr er karboninnholdet i myrområdet, TOC er totalt organisk karbon, BD er jordas tetthet (bulk
density), T er tykkelsen av myra, og A er areal av myra. Siden det ikke har blitt foretatt miljøtekniske
grunnundersøkelser på myra er det ikke visst hva totalt organisk karbon og jordtetthet er, men
referansetall kan hentes fra faglitteraturen. TOC er satt til landsgjennomsnittet for myr i Norge, TOC =
48,5 % [1]. Jordas tetthet (BD) er satt til 0,127 g/cm3 hentet fra Kunnskapsstatus for utslipp og binding
av karbon i jordbruksjord [4]. Tykkelsen som ble målt varierte mellom 1-1,5 m, og T er derfor satt til
1,25 m. Det er antatt geoteknisk anbefaling følges og at tilnærmet all myr fjernes på planområdet, A er
derfor satt til 250 daa.
Totalt organisk karbon
(TOC) [%]
Jordas
tetthet
(BD)
[g/cm3]
Tykkelse (T) [m]

48,5

Areal (A) [m2]

250 000

0,127
1,25

Karboninnholdet i myra blir ut i fra formelen ovenfor lik 19 250 tonn. CO2 veier 3,664 ganger mer enn C.
Hvis myren graves opp, deponeres, og alt karbonet lekker ut som CO 2 i nedbrytningsprosessen
vil det tilsvare 70 500 tonn CO2. Gjennomsnittsnordmannen slipper årlig ut 8,6 tonn CO2 [5], dermed
vil 70 500 tonn CO2 være lik utslippet til 8 200 nordmenn i ett år.
Lystgass (N2O) er også en klimagass som vil dannes i nedbrytningsprosessen, basert på nitrogeninnhold
i myren og tilgang til oksygen (aerob prosess). Uberørt myr danner gassen metan (CH 4; anaerob prosess),
men denne prosessen stopper opp ved tilgang til oksygen. Det kan antas at utslipp av lystgass og metan
går cirka opp i opp som klimagasser og kan derfor neglisjeres fra regnskapet [6].

4

0-alternativet

0-alternativet er å la myra være i fred. Geoteknisk vurdering sier det er både drenert og udrenert myr i
planområdet [2]. Drenert myr vil på lik linje med deponert myr ha tilgang til luft og brytes dermed ned
og slipper ut CO2 [6]. Det finnes ikke grunnlag for å si hvor mye av myren i planområdet som er
drenert, og dermed er det vanskelig å anslå klimagassutslipp for 0-alternativet.
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5

Avbøtende tiltak

Figur 1: Hierarki over tiltak for å unngå negativ påvirkning ved utbyggingsprosjekter [8]

Første prioritet vil vanligvis være å unngå å grave opp og drenere myr i det hele tatt, men her er nesten
hele planområdet bestående av myr og inngripen er dermed uunngåelig.
Må man grave opp myr er neste prioritet å begrense og redusere omfanget av inngrepet. Slik vil minst
mulig myrmasser få tilgang til luft og danne CO2. Arealeffektivt arealbruk vil være et godt avbøtende
tiltak. Per nå (03.01.19) er utbyggingsdetaljer uavklart og mer konkrete anbefalinger om arealbruk er
vanskelig.
Neste prioritet vil være å restaurere direkte effekter av inngrepet. Utgravde torvmasser kan restaureres
ved å brukes til rehabilitering av myrer i nærområdet. Massene kan brukes til å tette igjen
dreneringsgrøfter for å heve grunnvannsnivået. Dette bidrar både til å redusere nedbrytningen av
utgravde myrmasser og en redusert nedbrytning av eksisterende grøftet/drenert myr. Dette er et tiltak
som gir dobbelt effekt og kan føre til et negativt klimagassutslipp da man tar vare på utgravd myr og
hindrer allerede drenert myr å nedbryte [8].
Et annet tiltak vil være å gjøre noe med drenert myr som vil ligge i randsonen, mellom planområdet og
udrenert myr. Overvann fra tette flater innenfor tiltaksområdet kan ledes til infiltrasjonsgrøfter i
randsonen for å opprettholde vannivået i torvmassene i randsonen. Alternativt kan mineraljord legges på
toppen over drenerte myrmasser for å redusere tilgangen til luft og dermed redusere CO 2 utslipp over tid
[9].
Siste prioritet er å kompensere for gjenværende negative konsekvenser. Dette innebærer å skape nye
verdier som tilsvarer de tapte verdiene. Et slikt tiltak vil være å restaurere like mye myr som man
utgraver og deponerer.
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Oppsummering og anbefaling

Utgraving og deponering av myra kan føre til utslipp tilsvarende 70 500 tonn CO2, noe som tilsvarer
utslippet til 8 200 nordmenn i ett år. Det vil også være en inngripen av 250 daa nesten uberørt natur.
Planlegging av flomhåndtering og utbygging burde kombineres for å finne gode løsninger som tar vare
på mest mulig myr. Det anbefales også å utforske muligheten til å gjenbruke utgravde myrmasser til å
restaurere drenert/grøftet myr i nærområdet da dette har størst avbøtende effekt.

Figur 2: Kart over torvmyr i og nær tiltaksområdet som kan være aktuelle for restaurering.

Figur 3: Drenert myr. Kilde: ndla.no
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Bakgrunn
Hensikten med planarbeidet er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan
for Krokdalsmyra travbane, Figur 1. Planen skal legge til rette for etablering av
datalagringssenter, samt annen industri.
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Figur 1: Planområdets avgrensning
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Planområdet ligger like nord for Fauske sentrum langs E6 nordover og omfatter eiendommene 103/1541
og 103/170, samt deler av 120/1. Planområdet er på ca. 255,5 daa og omfatter «campingtomta» og
travbanen i gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane. Planområdet er avgrenset av
Holtanveien i sørøst, høyspentlinjen i øst og bilopphuggeriet og E6 i nordvest. Adkomst til området vil
være fra eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvest. Eksisterende avkjørsel fra E6 er tatt med i
planområdet for å sikre adkomst til nytt næringsareal.
I dette notatet vurderes forurensningssituasjonen på selve reguleringsplanområdet ut fra en
gjennomgang av eksisterende tilgjengelig informasjon, som rapporter, tegninger, offentlige databaser
som miljostatus.no, vann-nett.no, miljodirekoratet.no osv.

Grunnforhold
I store deler av planområdet, der det er myr, oppfattes terrenget å være uberørt. Myra på planområdet
er i stor grad drenert og bevokst. Selve travbanen ligger på oppfylte masser. Langs travbanen på
østsiden kan det være lagt opp torv fra grøfting og/eller masseutskifting for travbanen, som kan forklare
høyere terrengnivå og større torvmektighet. Ytterligere detaljer vedr grunnarbeid og evt
masseutskiftning for travbanen er ikke kjent. Geotekniske grunnundersøkelser viser at grunnforholdene
består av et topplag av torv over normalkonsolidert leire til stor dybde. (G-not-001 1350019790-009,
Rambøll).
Norgeibilder.no sine flyfoto av området går bare tilbake til 2004, men eneste inngripen i planområdet
ser ut til å være travbanen som ligger på fyllmasser. Vedtak for Travbanen fra 2003 forteller at anlegget
ble bygd av en videregående skole fra 98-04 og ble etablert med steinmasser. Torv/myr har ligget
uberørt og kan inneholde naturlig forurensning i form av hydrokarboner. Masseutskiftning anbefalt av
geoteknikk er å fjerne all torv/myr på alt areal med planer om fremtidig utnyttelse.
Vest for reguleringsplanområdet, eiendom 103/1300, er det registrert bilopphuggingsvirksomhet på
seeiendom.no, Figur 2.

Figur 2: Utsnitt fra seeiendom.no som viser Bilopphuggingstomta.
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Søk i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser markering av forurenset grunn, Dompen
avfallsplass – nedlagt kommunal fylling på deler av aktuelt område, Figur 3.

Figur 3: Utsnitt fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser markering av forurenset grunn
på deler av reguleringsplanområdet
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Dompen avfallsplass
Basert på kart, tegninger, notater og rapporter som beskriver Dompen avfallsplass ser det ikke ut til at
deponiet har utstrekning inn i reguleringsområdet. Fauske kommune har etablert sigevannsoppsamling i
kulvert fra fyllinga som gjør at det er lite sannsynlig at forurenset sigevann renner mot
reguleringsområdet.
Ut i fra eksisterende rapporter har det ikke blitt foretatt noen miljøtekniske grunnundersøkelser verken
på Dompen eller planområdet. I Norconsults rapport «Tiltaksplans for avslutning, kontroll og etterdrift
av nedlagte kommunale avfallsplasser» fra 1998 ble det tatt 3 vannprøver i Farvikbekken som viste at
sigevann fra fyllinga dreneres til bekken, Norconsult 1998, Figur 4.
De 3 punktene i grunnforurensningsdatabasen er mest sannsynlig disse 3 vannprøvene eller andre
vannprøver tatt i ettertid. Siden rapportene ikke inneholdt noen koordinater har nok prøvene blitt
tilegnet egne tomter og ført opp som store skraverte områder. Blant disse er travbanetomten, gnr/bnr
103/1451. Travbanetomten kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper deponiet mot
øst.

Figur 4: Oversiktskart Dompen avfallsplass 1998. Kilde: «Tiltaksplans for avslutning, kontroll og
etterdrift av nedlagte kommunale avfallsplasser»
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Biloppopphuggingstomta
Bilopphuggingstomta, gnr/bnr 103/1300 grenser til reguleringsplanområdet i nordvest, Figur 5.

Figur 5: Flyfoto fra 2009 som viser lagring av biler/bilvrak langs eksisterende adkomstvei i nordvest (.

Ved omarbeiding av eksisterende adkomst til reguleringsområdet kan det påtreffes forurenset grunn fra
lagrede/parkerte bilvrak langs veien. Forurensning i form av metaller, PAH (polyaromatiske
hydrokarboner), BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylenere), PCB og hydrokarboner (oljeforbindelser)
kan påtreffes her. Eventuell spredning av forurensning fra bilopphuggingstomta til planområdet i
nordvest er ikke kjent, men lite sannsynlig da myr binder organiske forbindelser godt.

Konklusjon
Planområdet består hovedsakelig av uberørt myr/torv, bortsett fra Travbanen som er etablert med
steinmasser, som normalt er rene masser.
Markeringene i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser mest sannsynlig vannprøver tatt i
Farvikbekken i 1998, noe som har ført til skraveringer av bl.a. hele Travbanetomta. Travbanetomten
kan også ha blitt markert fordi dens nordlige del overlapper deler av Dompen deponi.
Verken deponiet eller bilopphuggingstomta ligger i selve planområdet, og det er ikke behov for en
omfattende miljøteknisk grunnundersøkelse på planområdet.
Det er ikke usannsynlig at det kan påtreffes forurenset grunn ved omarbeiding av adkomstvei til
reguleringsplanområdet, nord for bilopphuggingstomta. I forurensningsforskriftens §2-4 står det:
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Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det blir
utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i
grunnen. Siden omfanget av forurensede masser vil være begrenset til en kort strekning langs
adkomstvei, kan det lages en rammeplan som beskriver hvordan eventuelle forurensede masser skal
håndteres. Det er tilstrekkelig å utføre prøvetaking av massene i forbindelse med tiltaksgjennomføring.

Vegard Selvåg Ulvan
Miljørådgiver
1351780 - Environment & Nature
D +47 45216627
M +47 45216627
vegard.ulvan@ramboll.no
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FAUSKE KOMMUNE
Plan utvikling
Oppstartsmøte detaljreguleringsplan

Møtereferat 1/18
Sted: Skype Tidspunkt: 11 september kl. 13.30- 14.30
Referent: Gunnar Myrstad
Navn
Lasse Bang
Andrea Birch-Aune
Marthinsen
Eirik Gerhard Lind
Renee Normann
Jan Ivar Karlsen
Gunnar Myrstad

Funksjon
Tiltakshaver
Rambøll

Tilst

Ref

x
x

x
x

Elektronisk postadresse
Lasse@arctichost.cloud
andrea.marthinsen@ramboll.no

Rambøll
Arealplanlegger
Avd ingeniør
Arealplanlegger

x
x
x
x

x
x
x
x

eirik.lind@ramboll.no
renee.normann@fauske.kommune.no
jan.ivar.karlsen@fauske.kommune.no
gunnar.myrstad@fauske.kommune.no

1. Planforutsetninger
 Plantype - detaljreguleringsplan
2. Planområdet - avgrensing og omfattes av følgende planer
- Planområdet
 Vurdere avgrensing til Holtanveien for etablering av gang/sykkelvei og
adkomst
 Vurdere avgrensing hvor deler av E6 er med før og etter avkjøring til området.
Avklares med vegvesenet.
-

Kommuneplanens arealdel sentrum - bestemmelser
Planstaus for området er reguleringsplan Krokdalsmyra travbane
Planen vil erstatte deler av følgende planer – Krokdalsmyra travbane
Området omfattes av reguleringsplan med annet formål

3. Pågående planarbeid
Det pågår ikke annet planarbeid i område
4. Kart
Planfremstillingen skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard).
Nærmere beskrevet i kravspesifikasjon.
5. Berøres tiltaket av følgende rikspolitiske retningslinjer:
a. Verna vassdrag- nei
b. Samordnet areal- og transportplanlegging- nei
c. Styrking av barn og unges interesser- nei
6. Lokale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet:
a. Kommunenale vedtekter
b. Kommunale retningslinjer
c. Bestemmelser i kommuneplan
Parkering industri/lager 0,5 – 1,0 parkeringsplass pr 100 m2 BRA.
Sykkelparkering

7. Krav til varsel om oppstart av planarbeid
a. Forslagstiller skal varsle oppstart av planarbeidet.

FAUSKE KOMMUNE
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Oppstartsmøte detaljreguleringsplan

b. Varslet skal inneholde:


Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket.

 Kart 1:500 – 1:1000 med avmerket planavgrensing.
Brev som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål.
Fauske kommune sender adresseliste
8. Viktige utredningsbehov forplanarbeidet- foreløpig vurdering
- Planen er ku-pliktig etter Ku -forskriften
Vedlegg I pkt. 24 Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting
og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).
- Det utarbeides planprogram hvor ingen tema blir utredet
- Forhold som bør vurderes :
Håndtering av overvann
Geoteknisk stabilitet
Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet
Gang/ sykkelvei
Bruk av overskuddsvarme
Grønne tak
9. Veinavn
Det vurderes nytt veinavn innenfor planområde
10. Kommunal tekniske anlegg
a. Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og
avløp som har betydning for tiltaket
b. Tiltaket forutsetter ikke utbygging/utbedring av
kommunaltekniske anlegg
c. Tiltaket vil ikke utløse krav om utbyggingsavtale
11. Kommunens foreløpige råd og vurderinger
Fauske kommune anbefaler oppstart av planarbeid
12. Framdrift
a. Vurdering av framdrift
Fremdrift vil være i hht tilsendt forslag fra Rambøll. Planoppstart
med planprogram må skje tidlig uke 38. Må bestilles annonseplass i
Saltenposten annonse@saltenposten.no til tirsdagsutgaven 18
september.
Neste års møteplan 2019 er ikke klar. Sannsynligvis er første møte i
planutvalg og kommunestyre i februar 2019.
Behandling av private reguleringsplanforslag
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal

FAUSKE KOMMUNE
Plan utvikling
Oppstartsmøte detaljreguleringsplan

kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist
som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal
fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn
og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10.
13. Saksbehandligsgebyr
Krevende plan kr. 72 000 .14. Bekreftelser
a. Sjekkliste for planfremstilling er delt ut under forhåndskonferansen sammen
med kommunale vedtekter og retningslinjer
b. Forhåndskonferansen og referatet gir ingen rettigheter i den senere
saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav
offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt.
endring av fremdriften av prosjektet
Vedlegg:
- Flomvannsvurdering kart
- Uttalelser til forrige planoppstart av travbanen
- Forrige planoppstart

Rambøll Norge AS Trondheim
Postboks 9420 Torgarden
7493 TRONDHEIM

Vår ref.
17/06984-5

Vår dato:
01.11.2018

Deres ref.

Deres dato:
18.09.2018

Att.: Andrea Birch-Aune Marthinsen

Vår saksbehandler:
Einar K Merli - 976 51 687

Fauske kommune - Detaljreguleringsplan - Åsmyra Industripark - Varsel
om oppstart av planarbeid - Uttalelse fra Avinor
Vi viser til Deres brev av 18.09.2018 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Åsmyra Industripark i Fauske kommune. Hensikten med planarbeidet er å
legge til rette for etablering av datalagringssenter.
Planområdet ligger ca. 43,4 – 44,0 km øst for Bodø lufthavn og berører ikke
høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for lufthavnen.
Tiltaket vil ikke gi noen negative påvirkninger på våre tekniske systemer i området, verken på
radionavigasjons-, kommunikasjons- eller overvåkningsanlegg.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/

Med vennlig hilsen
Avinor AS
Einar K Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering
Dokumentet er godkjent elektronisk.
Kopi: Fylkesmannen i Nordland, Fauske kommune

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen
Tlf: +47 67 03 00 00 / Fax: +47 64 81 20 01
post@avinor.no / avinor.no

NO 985 198 292 MVA

Rambøll Norge AS - Trondheim
Postboks 9420 Torgarden
7493 TRONDHEIM
Andrea Birch-Aune Marthinsen

Behandlende enhet:
Region nord

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Dagfinn Stavdal / 97565735

18/203759-2

Deres referanse:

Vår dato:
25.10.2018

Høringsuttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram - Detaljregulering Åsmyra industripark i Fauske kommune
Vi viser til deres høringsbrev, datert 18.09.2018, for detaljregulering av Åsmyra industripark
i Fauske kommune.
Vi har tidligere den 09.03.2018 gitt et høringssvar på varsel om oppstart av planarbeid for
områderegulering av Krokdalsmyra travbane, som omfatter ca. samme område som dette.
Den områderegulering forutsetter vi er avsluttet ved dette nye varsel om detaljregulering.
Generelt
Statens vegvesen har som ansvar å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av
fylkeskommunen, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
I denne plansak uttaler vi oss som forvalter av riksveg (E6) og som statlig fagmyndighet.
Saksopplysninger
Tiltakshaver er Åsmyra industripark AS og Rambøll Norge AS utarbeider plandokumentene.
Områdereguleringsplanen som kommune skal endre har planid 1996002 og ble godkjent
den 07.11.1996. Planarbeidet omfatter omregulering av deler av reguleringsplan for
«Krokdalsmyra travbane», og er på ca. 255 daa. Vår eiendom gnr. 120 bnr. 1 er også berørt.
Adkomsten til utbyggingsområdet er fra eksisterende avkjørsel fra E6 i nordvestre del av
planområdet. Eksisterende avkjørsel er medtatt i planvarselet for å sikre adkomsten til nytt
næringsareal og plangrensen er lagt i senterlinjen på E6
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region nord

firmapost-nord@vegvesen.no

Postboks 1403
8002 BODØ

Kontoradresse

Fakturaadresse

Dreyfushammarn 11, 3.etg.

Statens vegvesen

8002 BODØ

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Det vil bli lagt til rette for et forslag om gang- og sykkelforbindelse mot Fauske sentrum til
Holtanveien i planområdets sørøst del.
Hensikten med planarbeidet
Hensikten er å omregulere deler av gjeldende reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane for
å legge til rette for etablering av datalagringssenter og annen industri. Aktuelt tiltak innenfor
begrepet «annen industri» kan være batteriproduksjon (grønn industri med kraftbehov).
I forbindelse med varsel om planoppstart skal det med hjemmel i KU-forskriften, § 6 b),
vedlegg I, punkt 24, være et forslag til planprogram for detaljreguleringsplaner etter planog bygningslovens (PBLs) § 12-3. Kommunen har konkludert at planarbeidet blir fanget opp
av forskriften om konsekvensutredning og derfor foreligger det også et forslag til planprogram i dette varslet av september 2018 i tråd med plan og bygningslovens (PBLs) § 4.1.
Arealpolitiske føringer for planarbeidet
Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som er på og
langs veien, uavhengig av hvem som eier veien. Stortinget har i Nasjonal transportplan
nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade,
«nullvisjonen». Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal være lagt til grunn for all
planlegging, og nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene.
Vår vurdering av saken
Når planforslaget kommer til høring vil vår vurdering i hovedsak være de trafikale
konsekvenser som kan følge av tiltakene og trafikksikkerheten i området.
I henhold til rammeplan for avkjørsler fra riksveger, har E6 holdningsgrad «Meget streng»,
og skal i prinsippet være avkjørselsfri utover det som blir tillatt i reguleringsplaner og
detaljplaner etter vegloven. Vegreferansen for eksisterende avkjørsel er EV6, Hp 22, m 462.
Planforslaget må også omfatte:


Frisiktslinjer og hensynssoner frisiktlinjer H140



Areal til veigrunn (gnr. 120 bnr. 1) må følge eiendomsgrensen og være regulert med
formålet «Annen veigrunn»



Dimensjonering av avkjørselen til E6 skal være i henhold til håndbøkene N100 og V121



Planleggingen må legge til grunn dimensjonerende kjøretøy ut i fra veiens funksjon,
trafikkmengden og geometriske krav i både horisontalt og vertikalt plan



Kommunen må sette rekkefølgekrav om at eksisterende avkjørsel må være dimensjonert
i henhold til N100 og V121 før byggearbeidene for de planlagte tiltak blir startet opp

Vi kommenterer også at dette planområde grenser nært opp til en eldre reguleringsplan for
«Vegkryss for ny E6 nord for Fauske sentrum», planid 1993001, fra juni 1993.
Konsekvensutredning
Fastsatt planprogram for konsekvensutredningen skal være i samsvar med PBLs § 4-1.
Planprogrammer skal redegjøre for frister og opplegg for medvirkning i planprosessen.
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I forslag til planprogram, kapittel 5.2, oppsummering, er det beskrevet at det er ikke noen
åpenbare temaer som krever konsekvensutredning.
I de ti forskjellige temaer fremgår det at alle vil bli beskrevet nærmere i planbeskrivelsen. Vi
mener da at en trafikkanalyse for planområdet må være et tema som vil bli grundig utredet i
planbeskrivelsen, spesielt ut i fra den nasjonale veien E6 og adkomstveien til formålene.
Vi har ikke inngående kjennskap til virksomheter vedrørende datalagring etc., men
adkomsten og trafikkforholdene må i planprosessen uansett bli vurdert uavhengig av
nåværende formål som travbane og campingplass.
Konklusjon
Statens vegvesen ønsker et nært samarbeid og medvirkning i denne plansak ut i fra at del av
E6 ligger innenfor avsatt planområde, se også PBLs §§ 1.4 og 3.2.
I tidsplan for utarbeidelse av planforslaget bør det være mulig å avsett tid til en
gjennomgang av planforslaget med oss, før det blir fremlagt til førstegangsbehandling i
planutvalget og offentlig ettersyn.
På nåværende tidspunkt har vi ingen flere innspill og vi ser frem til å motta et planforslag for
videre behandling, der det kan fremkomme andre merknader i den videre planprosessen.
Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland
Med hilsen
John Alvin Mardal
Fagkoordinator

Dagfinn Stavdal
Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Fauske kommune, Postboks 93, 8201 FAUSKE

Rambøll Norge AS Trondheim
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

23.10.2018
18/03452-2

Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig etteryn
av planprogram for reguleringsplan for Åsmyra Industripark i
Fauske kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 18. september 2018.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.
Om planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av datalagringssenter.
Uttalelse fra DMF
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet kommer i konflikt med registrerte
forekomster av mineralske ressurser eller masseuttak. DMF har derfor ingen
merknader til varslet om oppstart.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Åshild Grønlien Østmoe
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe

Motta kere:
Ra mbøll Norge AS Trondheim

Pos tboks 427 Skøyen

Kopi ti l:
Nordl and fylkeskommune

Fyl keshuset

0213 OSLO

8048 Bodø
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Dato: 25.10.2018
Saksref: 201808733-2
Deres ref.:
Side: 1 / 1

Rambøll Norge AS Trondheim
Postboks 9420 Sluppen
7493 TRONDHEIM

Vår saksbehandler: Anja Hennie Halmøy Fredriksen
Telefon:
Mobil: +47 41605289
E-post: Anja.Hennie.Halmoy.Fredriksen@banenor.no

Fauske kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram Åsmyra Industripark
Det vises til brev datert 18.9.2018. Det er fremgår av oppstartsvarselet at planen skal legge til rette
for etablering av datalagringssenter.
Planområdet er 255 daa stort og ligger omtrent 1 kilometer unna jernbanen. Det skal nedbygges et
større myrområde i forbindelse med planen. Som en konsekvens av dette vil myrområdet miste sin
naturlig fordrøyende funksjon. Selv om jernbanen ligger forholdsvis langt unna er vår bekymring at
overvann fra utbyggingsområdet kan påføre våre drenssystem/jernbanen skader når det blir store
nedbørsmengder. Ny arealbruk må ikke slipper mer overvann/flomtopper mot våre anlegg. Det er
viktig at det lages en drensplan som viser hvordan overvannet skal håndteres i henhold til plan- og
bygningsloven § 28-1 og TEK 17 kapittel 7 med tilhørende veiledning.
Hvis det er behov for samråd med Bane NOR eller konkrete spørsmål der det er behov for
avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontak

Anja Hennie Halmøy Fredriksen
overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
Rambøll Norge AS Trondheim
Kopi:
Fauske kommune

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Rambøll Norge AS - Trondheim
Postboks 9420 Sluppen
7018 TRONDHEIM

Andrea Birch-Aune Marthinsen
Vår dato: 20.09.2018
Vår ref.: 201839191-2
Arkiv: 323
Deres dato: 18.09.2018
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anita Andreassen
22959612/anan@nve.no
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Åsmyra
industripark - Fauske kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 18.09.2018.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Grunnforhold
I henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består deler av varslet planområde av
tykk havavsetning, noe som kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Når det planlegges nye
tiltak på slike arealer må det gjøres en vurdering av om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan
være fare for kvikkleireskred. NGI har foretatt kvikkleirekartlegging i området, jfr. rapport datert
04.12.2009. Det er ikke påvist kvikkleire innenfor det varslede planområde, men vi gjør likevel
oppmerksom på at plandokumentene på en tydelig måte skal vise hvordan fare for kvikkleireskred er
vurdert og tatt hensyn til.
NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred, beskriver hvordan fare for kvikkleireskred bør
utredes på reguleringsplannivå. Veilederen finnes på NVEs hjemmeside https://www.nve.no/flaum-ogskred/arealplanlegging/.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
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Med hilsen

Knut Ivar Aune Hoseth
regionsjef

Anita Andreassen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Innspill til reguleringsplan med planprogram for Åsmyra
industripark - Fauske kommune
Det går fram av oversendelsen at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for
etablering av datalagringssenter. Planarbeidet omfatter omregulering av deler av
reguleringsplan Krokdalsmyra travbane.
Fauske kommune har vurdert planen som utredningspliktig, fordi det gjelder regulering for
næringsbygg med bruksareal på mer enn 15 000 m2. Dette er i samsvar med § 6 bokstav b i
gjeldende forskrift om konsekvensutredninger, jf. forskriftens vedlegg I pkt 24.
PLANFAGLIGE FORHOLD
Ifølge planbeskrivelsen arbeides det med planer for etablering av datasenterindustri. Det går
imidlertid fram at det ikke er avklart hva slags bygningsmasse som skal etableres, utover at
«kontainerløsning», «hangarløsning» og «større industribygg» er nevnt. I tillegg går det fram
at også «annen industri», som f.eks. lokalisering av anlegg for batteriproduksjon, kan være
aktuelt.
I og med at ulike former for industri og ulike former for utforminger av bygg vil kunne ha
forskjellige virkninger for miljø og samfunn, kan det stilles spørsmål ved om grunnlaget for
utarbeiding av konsekvensutredning som grunnlag for vedtak av detaljregulering her er til
stede. Et datasenter vil f.eks., etter det vi kjenner til, ha et annet strømforbruk og generere
mere støy enn mange andre former for industri. Størrelse og utforming av bygninger vil
videre også kunne ha innvirkning på bl.a. områdets funksjon som flyttlei for rein, jf. nedenfor.
Slik vi ser det bør kommunen derfor nøye vurdere å avvente videre detaljregulering til det er
nærmere avklart hva det her skal reguleres for. Alternativt bør det, for hvert enkelt
utredningstema, gjennomføres analyser som viser konsekvensene av de alternative formene
for industri det kan være aktuelt å etablere her.
Tidligere prosess
Fauske kommune sendte 09.02.2018 varsel om oppstart av planarbeid for områderegulering
av Krokdalsmyra travbane. Denne reguleringen gjaldt også etablering av et anlegg for
datalagring. Deler av planområdet omfattet det arealet som det nå er varslet oppstart av
regulering for (Åsmyra Industripark). Det er uheldig at oppstartsvarselet ikke viser til tidligere
prosess i saken eller de innspill som kom i forbindelse med oppstartsvarselet for
områdereguleringen i februar.

Besøksadresse: Statens Hus
Moloveien 10, 8002 Bodø
Postadresse: Postboks 1405
8002 Bodø

Miljøvernavdelinga
Telefon: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77

fmnopost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/nordland
Organisasjonsnr.: 974 764 687

Fylkesmannen sendte innspill til oppstart av områderegulering for Krokdalsmyra travbane til
Fauske kommune 19.03.2018. Vi ber om at dette innspillet blir tatt med i det videre arbeidet
med reguleringsplan for Åsmyra Industripark. Innspillet følger som vedlegg til dette brevet.
I tillegg har vi de merknadene som følger under.
Konsekvensutredning
Fylkesmannen støtter kommunens vurdering om at en reguleringsplan for et slikt tiltak vil
medføre utredningsplikt i henhold til gjeldende forskrift om konsekvensutredninger
Planområdet er på ca. 255,5 daa, og det er sannsynlig at datasenteret vil overstige grensen
på 15 daa bruksareal som gir utredningsplikt for næringsbygg, jf. ovenfor.
Ifølge planprogrammet er det ikke noen åpenbare temaer som krever konsekvensutredning,
fordi området er regulert tidligere, og flere temaer kan vurderes som avklart gjennom tidligere
planfaser. Et datasenter kan imidlertid gi andre konsekvenser enn de formålene som ligger i
dagens regulering, med blant annet travbane, campingplass og parkering. I tillegg kommer at
 tidligere reguleringer i området ikke er behandlet i henhold til forskriftens krav til
kunnskapsgrunnlag, jf. kravet som er gitt i forskriftens § 17 til bruk av anerkjent
metodikk og kompetanse, og
 det her foreligger klare utredningsbehov, både av hensyn til reindriftsinteressene og
for å klargjøre og, om mulig, avbøte konsekvensene i form av blant annet
klimagassutslipp og indirekte følger av det store forbruket av strøm et datasenter vil
medføre.
Vi forventer derfor at kommunen foretar en tilfredsstillende og tilstrekkelig vurdering av om
blant annet de temaene som blir spilt inn nedenfor er beslutningsrelevante og hører med i
utredningsprogrammet, og at det eventuelt begrunnes særskilt dersom det vi har pekt på ikke
blir fulgt opp her, jf. forskriftens § 16.
REINDRIFTSFAGLIGE INNSPILL
Planområdet omfatter deler av Duokta reinbeitedistrikt. Slik planprogrammer lister opp, er
arealet angitt som høstvinter- og vinterbeiter i reindriftas arealbrukskart. Det er også kartlagt
ei flyttlei for rein nord for planområdet. Denne kobler beiteområder lenger vest i distriktet med
beiteområder øst for E6 og oppsamlingsområdet på Finneidfjellet.
Det er viktig å være oppmerksom på at det er flyttleias funksjon som er vernet gjennom
reindriftsloven, og ikke bare et konkret begrenset areal eller terrengformasjon. Informasjonen
i reindriftskartene må derfor brukes med forbehold om at denne er veiledende.
Det er begrenset hvor man kan flytte med rein på Fauskeeidet, som følge av blant annet
bebyggelse, infrastruktur og massetak. Flyttleia er i reindriftskartet tegnet tvers over
massetaket nord for planområdet, og det er usikkert om dette er den flyttetraseen som faktisk
brukes ved flytting gjennom området. Som en del av den videre planprosessen er det
nødvendig å avklare hvor flyttleia faktisk går og hvor det er praktisk mulig å flytte med rein.
Denne avklaringen bør skje i samarbeid med reinbeitedistriktet.
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Konsekvensutredning
Et datasenter kan få helt andre konsekvenser for flytteleia enn de formålene som ligger i
gjeldende regulering. Tiltaket kan få konsekvenser ut over det fysiske arealbeslaget, og ut
over selve planområdets avgrensninger. Et større næringsbygg på flere etasjer vil også være
et ruvende element i området på en helt annen måte enn de tiltak som ligger i dagens
regulering.
Konsekvensene av tiltaket for bruken av flyttleia må være et tema i konsekvensutredningen.
Her er det viktig at det er den faktiske flyttleia, hvor det er praktisk mulig å flytte med rein,
som danner utgangspunkt for utredningen. Utredningen må avklare om tiltaket kan hindre
muligheten for å flytte med rein i området. Dette inkluderer både om bygg og andre tiltak vil
utgjøre fysiske hindringer for flyttingen, og om økt aktivitet og forstyrrelser vil gjøre at reinen
snur og ikke vil passere området under flytting (unnvikelseseffekter). Her inngår også om et
stort bygg kan gi negative visuelle fjernvirkninger for flyttleia.
Støy har blitt fremholdt som en potensiell utfordring ved etablering av slike datasentre.
Støyen vil trolig påvirke et større areal enn selve planområdet. Støy og forstyrrelser fra et
næringsbygg vil være konstant, i motsetning til en travbane, hvor aktiviteten er avgrenset til
tidsavgrensede arrangementer og treninger. Støyen kan påvirke flyttleia negativ, både på
kort og lengre avstand fra planområdet.
Følgende punkter må være en del av konsekvensutredningen for tema reindrift:
- Konsekvenser av det fysiske tiltaket for bruken av flyttleia, inkludert om tiltaket hindrer
muligheten for å flytte med rein og mulige fjernvirkninger og unnvikelseseffekter.
- Konsekvenser av økt aktivitet og forstyrrelser for bruken av flyttleia, inkludert støy fra
datasenteret.
- Samlede virkninger av planer og tiltak langs flyttleiene på Fauskeeidet.
- Muligheter for avbøtende tiltak.
Medvirkning
Vi anbefaler direkte kontakt med reindriftsnæringa på et tidlig tidspunkt i planprosessen.
Dette gir tidlig avklaring av interesser og bedre mulighet for å finne løsninger som fungerer
for alle parter. Reinbeitedistriktet vil være en viktig kilde til informasjon for
konsekvensutredningen av temaet reindrift, da de kjenner detaljene rundt bruken av området
best. Dette inkluderer hvor det i praksis er mulig å flytte med rein på Fauskeeidet.
KLIMA- OG MILJØFAGLIG INNSPILL
Som utgangspunkt viser vi til det vedlagte innspillet herfra til planprogram for
områdereguleringsplan for Krokdalsmyra travbane mm. Det går fram av forslaget til
planprogram at hensynet til forurensning i grunnen blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Vi har for øvrig følgende innspill til planprogrammet:
Friluftsliv / barn- og unges oppvekstmiljø
I planprogrammet er disse områdene omtalt. Det går fram at det ikke er registrert særskilte
friluftslivsverdier eller områder som har særskilte funksjoner for barn og unge her.
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Selv om dette kan være tilfelle nå, vil det kunne ha betydning at det legges til rette for ferdsel
i form av grønne korridorer gjennom området. Dette kan med fordel skje i tilknytning til
gjenværende vassdrag i området. Planbeskrivelsen bør klargjøre mulig framtidig behov og
potensiale for friluftsliv og ferdsel gjennom området, inkludert potensiell bruk av barn og
unge.
Klimagassutslipp
Som det går fram av vedlagte innspill til reguleringsplan for Krokdalsmyra travbane mm vil
utgraving eller drenering av myr medføre betydelige utslipp av klimagassene CO2 og
lystgass. Lokalisering av utbyggingstiltak bør derfor skje slik at myr- og våtmarksområdene
her i størst mulig grad beholdes intakte. Så langt som mulig bør det videre gjennomføres
avbøtende tiltak og, om mulig, tiltak som kan kompensere for dette.
I planprogrammet bør det derfor, slik vi ser det, stilles krav om følgende:
 Det skal gjennomføres beregning av utslipp av klimagasser som følge av alternative
former for utbygging / ytterligere drenering av myr i området.
 Mulig avbøtende eller kompenserende tiltak skal utredes. Dette kan bl.a. være å
o deponere utgravde myrmasser under vannspeil (om det er praktisk mulig),
o restaurere tilliggende våtmarksområder / våtmarksområdet vest i planområdet
ved å lukke eksisterende grøfter og dreneringsrør
o restaurere andre myrområder, etter nærmere avtale med grunneier.
(restaurering av myr pågår p.t. i områder som er vernet etter naturvernloven,
blant annet i Åholmen naturreservat - jf. Facebook-siden til
miljøvernavdelingen).
Energibruk
I og med at det ikke er avklart hva som kommer her, er også energibehovet usikkert.
Konsekvensene av alternative former for utbygging bør derfor utredes og klargjøres,
sammen med mulig avbøtende tiltak.
Planprogrammet bør derfor, slik vi ser det, inneholde følgende krav:
 Energibehovet ved ulike former for utbygging, som f.eks. datalagringssenter, skal
klargjøres.
 Sekundære konsekvenser, som mulig svikt i energiforsyningen til lokale forbrukere og
økt behov for nye kraftlinjer eller ny energiutbygging skal utredes.
 Avbøtende tiltak skal utredes, som
o mulig reduksjon i energibehovet ved bruk av solcellepaneler på taket.
o forsyning av tilliggende områder med fjernvarme, produsert av
overskuddsvarme fra virksomheten (noe avhengig av hva som etableres her).
Vassdrag
Det går to vassdrag gjennom området, Leirelva og Farvikbekken. Som det går fram av
«VannNett» er dette kalkrike mindre vassdrag som er noe preget av diffus avrenning (jf.
omtale av Leirelva 1 og Leirelva 2, samt av Farvikbekken). Som det også går fram er det
nødvendig med nye tiltak for at Leirelva skal oppnå klassifiseringen «God miljøtilstand» (se
under «Miljømål»), mens Farvikelva står i «Risikoklasse» basert på mer skjønnsmessige
vurderinger.
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Det vil derfor være svært viktig at miljøtilstanden her ikke forringes ytterligere, verken i form
av avrenning tilknyttet framtidig anleggsvirksomhet eller økt overflateavrenning fra området.
Av hensyn til dette, og av hensyn til naturmiljø, friluftslivsinteresser og landskapsverdi, vil det
være vesentlig at opprettholdes et tilfredsstillende belte av kantvegetasjon langs disse
vassdragene, og også at de ikke lukkes ytterligere. Lukking vil for øvrig også kunne medføre
økt risiko for oversvømmelse lenger ned i disse systemene.
AVSLUTNING
Konsekvensutredningene som gjennomføres vil, sammen med forslag til avbøtende tiltak, ha
vesentlig betydning for videre utvikling av planen.
I den grad planen utvikles videre som en områdereguleringsplan, vil behovet for detaljerte
alternative utredninger avta. Dette vil i tilfelle kunne avventes til det er nærmere avklart hva
slags virksomhet(er) som vil etablere seg, hvordan disse skal utformes og hva slags
konsekvenser denne / disse kan få (jf. anbefalingen om bruk av formen områderegulering
med krav om detaljregulering innledningsvis).

Med hilsen
Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder

Svein Einar Stuen
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
Kopi til:
Duokta reinbeitedistrikt v/ Mats Pavall
Fauske kommune
Nordland fylkeskommune

Holtanveien 620
Postboks 93
Postmottak
Fylkeshuset

8219 FAUSKE
8201 Fauske
8048 Bodø

Vedlegg:
1 Innspill til områderegulering - Krokdalsmyra travbane med mer - Fauske
Saksbehandlere:
Mildrid Elvik Svoen, reindriftsfaglige og planfaglige forhold
Svein Einar Stuen, klima- og miljøfaglige forhold
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Innspill ved oppstart av planarbeid - Åsmyra Industripark - Fauske kommune
Saken gjelder reguleringsarbeid for å legge til rette for etablering av datalagringssenter. Planarbeidet medfører endring av deler av reguleringsplanen for Krokdalsmyra travbane (1996).
Planområdet på 255 daa ligger innenfor området som omfattes av kommunedelplan for Fauske
sentrum (2018) med bestemmelser om at reguleringsplanen fortsatt skal gjelde.
Travbanen er ikke i bruk, og øvrige områder som er regulert til parkering, camping og
forretning/kontor er ikke utbygd. Nytt reguleringsformål blir foruten industri adkomstveg og
gang/sykkelveg. Det skal tillates lette konstruksjoner med maksimalt 3 etasjer, enten i form av
industrihall, hangarløsning eller konteinere.
Kommunen har gjort den vurdering av planene utløser krav om konsekvensutredning og viser til §
6, bokstav b og Vedlegg I, pkt. 24 i forskrift om konsekvensutredninger (næringsbygg, bygg for
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn
15 000 m2). Forslag til planprogram er dermed utarbeidet.
Fylkeskommunen beklager at dette innspillet kommer noe etter oppsatt frist.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill til
oppstart og uttalelse til planprogram:
Forholdet til regionale interesser
Nordland fylkeskommune varsler at tiltaket kan komme i strid med vesentlige regionale interesser
knyttet til kulturminner, jf. vår kulturminnefaglige vurdering.
Vi viser videre til Kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, som inneholder klare mål for arealpolitikken
i perioden, jf. kap. 8.4. Næringsutvikling, som bl.a. sier:
b) Arealplanleggingen skal sikre vekst og utviklingsmuligheter for byer og tettsteder med
hensyn til tilgang på tomter til næringsliv og boligbygging.
g) Arealplanleggingen skal legge til rette for videreutvikling og nyetableringer av
kraftintensiv industri.
I kap. 8.6 Klima og klimatilpasning heter det bl.a:

Adresse

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Moloveien 16

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse

Plan og miljø
Håkon Renolen
Tlf: 75 65 05 46/ 91193162

e) Energibruk og tilrettelegging for nye miljøvennlige energiløsninger, skal være et
gjennomgående perspektiv i kommuneplaner og planer som legger til rette for utbygging.
Planfaglig
Planprogrammet
Med henvisning til Regjeringens datasenterstrategi sier foreløpig planprogram at omreguleringen
skal legge til rette for etablering av et datasenter samt annen industri. Planprogrammet nevner her
batteriproduksjon (grønn industri med kraftbehov) uten at dette vurderes nærmere. I
oppstartsmeldingen nevnes kun datalagringssenter. Videre arbeid med planene bør derfor klargjøre
hva slags industri det evt. siktes til, og om det er en industrietablering som utløser krav om
konsekvensutredning.
Selv om kommunen vurderer planen som utredningspliktig, går det frem av oversendelsen at ingen
tema skal utredes etter forskrift om konsekvensutredninger, men kun behandles i planbeskrivelsen.
Dette er blant annet begrunnet i at området tidligere er regulert, og flere tema vurderes som avklart
gjennom tidligere planprosesser.
Gjeldende reguleringsplan er fra 1996, og legger opp til helt andre formål enn det som nå er aktuelt.
Planforslaget er heller ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, og kan derfor heller ikke vurderes
som tilstrekkelig utredet i kommuneplanprosessen. Vi viser her til veiledning til forskrift om
konsekvensutredninger hvor det blant annet går frem at unntak fra konsekvensutredning kun gjelder
der «det konkrete tiltaket er konsekvensutredet etter forskriften og oppfølger kravene til
konsekvensutredning på tiltaksnivå». På bakgrunn av dette mener Nordland fylkeskommune at
vurderingen om å utelate pliktig konsekvensutredning ikke er tilstrekkelig begrunnet.
Nordland fylkeskommune viser til KU-forskriftens § 21 (oversikt over faktorer som kan bli påvirket
og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn). Listen er ikke uttømmende, men de
tema som er nevnt skal vurderes utredet. Dersom noen av temaene som er opplistet i § 21 vurderes å
ikke være beslutningsrelevante, kan disse utelates fra utredningen. Da skal begrunnelsen for dette
fremgå av planprogrammet. Nordland fylkeskommune ser at alle tema i listen ikke er omtalt eller
vurdert i forslaget til planprogram. Vi ber om at temaene i forskriften § 21 inkluderes i
planprogrammet, eller at kommunen begrunner hvorfor disse ikke er beslutningsrelevante for
arealplanen.
Foreløpig planprogram inneholder en kort vurdering av i alt 10 temaer som skal omtales i
planbeskrivelsen. Noen av temaene kommenteres i det følgende:
 Store deler av området består av myr og inngrep i myr fører til økt utslipp av CO2. Det skal
ifølge foreløpig planprogram utarbeides et CO2-regnskap. Her vises det også til at det er
gjennomført KU i forbindelse med tidligere planer. Vi viser også her til Fylkesplanene kap.
8.6 Klima og klimatilpasning, som inneholder følgende strategi:
Arealforvaltningen i Nordland skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av
klimagasser og styrke tilpasningsevnen til et endret klima.
Da gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 1996, var utslipp av CO2 som følge av inngrep i
myr ikke et aktuelt utredningstema. Vi kan heller ikke se at dette er vurdert spesifikt i den
nye kommunedelplanen. Videre utredning og ferdig plan må derfor inneholde vurderinger
av hvordan utslippene av klimagasser som følge av tiltaket kan reduseres mest mulig.
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 Et datasenter krever svært store mengder elektrisk kraft. Et viktig utredningstema for
utvikling av prosjektet blir derfor å klarlegge at nødvendige kraftmengder faktisk er
tilgjengelige. I referatet fra oppstartsmøtet heter det i kap. 8 om utredningstemaer, at også
bruk av overskuddsvarme og evt. grønne tak bør vurderes. Disse temaene er ikke tatt med i
planprogrammets liste over tiltak som skal utredes. Fylkeskommunen ber om at spesielt
disponering av evt. overskuddsvarme fra et slikt anlegg blir vurdert. Vi viser her til Fauske
kommunes klimaplan som i kap. 4.4.5 sier:
Ved all kommunal saksbehandling skal klima- og energispørsmål vurderes.
 Videre heter det at nærhet til en nedlagt kommunal fylling og et område benyttet til
biloppstillings-plass gir grunn til å tro at det er forurensing i området. Det er her viktig at
tilgjengelig kunnskapsgrunnlag gjennomgås nøye og evt. suppleres med nye
grunnundersøkelser.
Høring og medvirkning
Når reguleringsplanen er utarbeidet sendes det komplette planforslaget på høring somtidig som det
legges ut til offentlig ettersyn. Fylkeskommunen vil her bemerke at det med fordel kan avvikles et
åpent informasjonsmøte om planene, spesielt siden et datasenter som dette er et helt nytt
industrikonsept i området.
Referat fra oppstartsmøtet fulgte ikke saken, men er ettersendt på forespørsel. Vi ber om at referatet
fra oppstartsmøtet legges ved oppstartsmeldingen i alle senere saker, siden det gir fylkeskommunen
et bedre grunnlag for å vurdere planene.
Digital plandialog
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring
av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart,
planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen.
Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder
til plannordland@kartverket.no.
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:
• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er
spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal
legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.
• Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.
• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige
klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative
energikilder bør alltid vurderes.
• Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.
• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
• Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som
sikrer god vannkvalitet.
Kulturminnefaglig

3

Planen berører den tysk jernbanen som ble bygd med sovjetiske krigsfanger som slavearbeidskraft
1943-45. Som det framgår av vedlagte flybilde, ligger den planlagte jernbanestasjonen – Bahnhof
Fauske – innenfor planområdet. Den bevarte delen av jernbanetraséen over Fauskemyrene er et
viktig krigsminne og har internasjonal interesse. Riksantikvarens Prosjekt Nordlandsbanen.
Sovjetiske krigsfangers fangenskap og tvangsarbeid under andre verdenskrig er en del av det norskrussiske miljøvernsamarbeidet. Dette norsk-russiske samarbeidsprosjektet vil i den kommende
prosjektperioden fokusere på infrastruktur som ble bygd av krigsfangene. Jernbaneanlegget over
Fauskemyrene er interessant i denne sammenhengen. Nordlandsmuseet er i ferd med å tilrettelegge
krigsfangeleiren ved Åseng (Petterslager), en knapp kilometer lengre nord. Det var fanger fra
denne leiren som bygde jernbane over Fauskemyrene.
Nordland fylkeskommune viser til de arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland, kap.
8.3 «Naturressurser, kulturminner og landskap», pkt. f):
Kulturminner og –miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom den
kommunale planleggingen som en ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling,
næringsutvikling, opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk.
Som regional kulturminnemyndighet vil Nordland fylkeskommune sterkt anbefale at den vestligste
delen av planområdet for Åsmyra industripark reguleres til grøntområde med hensynsone H570.
Slik kan den delen av jernbaneanlegget som ligger innenfor planområdet, sikres for framtidige
generasjoner.
Med begrunnelse i det overfor nevnte varsler Nordland fylkeskommune at tiltaket kan komme i
strid med vesentlige regionale interesser knyttet til kulturminner.
Det vises også til kulturminnefaglig innspill fra Sametinget.
Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26.

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø
Håkon Renolen
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Hovedmottakere:
Rambøll Norge AS Avd
Trondheim

7493
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Kopi til:
Fauske kommune
Fylkesmannen i Nordland
Martinus Hauglid
Nordlandsmuseet
Sametinget

Postboks 93
Postboks 1405

8201
8002

FAUSKE
BODØ

Prinsensgate 116
Àvjovárgeaidnu 50

8005
9730
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KARASJOK

Vedlegg:
Fauske FlyfoteSaltdalenSkann_20141017_074144

DokID
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Poasstaadræssa/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Ássjegiehtadalle/

Sidsel Bakke

saksbehandler
Tel:

+47 78 47 41 79

Rambøll
Kobbes gate 2
Pb. 9420 Torgarden
7493 TRONDHEIM

ÁSSJE/SAK

MIJÁ SIEV./VÅR REF.

18/4546 - 2

18/25482

DIJÁ SIEV./DERES REF.

BIEJVVE/DATO
27.09.2018

Uttalelse vedrørende oppstart av planarbeid - Åsmyra Industripark,
Fauske kommune.
Vi viser til deres brev av 18.09.2018.
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det
omsøkte området. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget
på det nåværende tidspunktet. Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret.
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller
andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding
sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette
pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge
kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter,
gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig
som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold,
graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte
uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme et fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Nordland fylkeskommune – Kulturminner i Nordland.
Varrudagáj/Med hilsen
Elin Rose Myrvoll
fagleder

Sidsel Bakke
ráđđeaddi / rådgiver

Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:
Rambøll
Kobbes gate 2
Kopiija / Kopi til:
Nordland fylkeskommune

7493

8048

TRONDHEIM

BODØ
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FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

JournalpostID:
Arkiv sakID.:

Sak nr.
015/19

18/16099
18/3031

Saksbehandler: Frode Ramskjell

Plan- og utviklingsutvalg
Kommunestyre

Dato
19.02.2019

Søknad om kommunal overtakelse av den private Bjørkmoveien
Rådmannens forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar alternativ 1 og avslår en kommunal overtakelse av Bjørkmoveien på Indre
Fauske.
Vedlegg:

30.10.2018
30.10.2018
30.10.2018

Søknad om kommunal overtakelse av Bjørkmoveien

1395230

Brev om status Bjørkmoveien fra ordfører i 2015

1395231

Reguleringsplan Bjørkmoveien på Indre Fauske

1395232

Sammendrag:
Fauske kommune mottok i e-post 10. mai 2018 fra en av beboerne langs Bjørkmoveien på Indre Fauske
en søknad om kommunal overtakelse av den private Bjørkmoveien på Indre Fauske.
Begrunnelsen fra søker er at deler av vegen er på kommunal grunn og vegen var tidligere oppført som
kommunal veg i den nasjonale veidatabasen. Videre står det i søknaden at det er 12 husstander som er
avhengig av vegen og at den deler av året ikke er kjørbar.
Rådmannen foreslår å ta opp saken politisk med 2 alternative løsninger.
Alternativ 1:
Det vises til vedlagte brev av 6/5-15 fra daværende ordfører. Rådmannen kan ikke se at det er kommet
nye momenter inn i denne saken og søknaden avslås derfor.
Alternativ 2:
Fauske kommune overtar Bjørkmoveien når følgende tiltak er gjennomført:
· Det må sendes inn en ny søknad og den må være undertegnet av samtlige grunneiere.
· Det må framgå av søknaden at alle grunneiere avstår veggrunn vederlagsfritt til
Fauske kommune. Veggrunnen er iht. gjeldende reguleringsplan 8 meters bred, se
vedlagte utsnitt fra reguleringsplanen. Et grunnerverv vil kun være aktuelt fram til
adkomsten til gnr. 102/19.
· Det må framgå av søknaden at alle grunneiere før en overtakelse er villig til å ruste
opp vegen til normal grusveistandard. Herunder må veglinja justeres slik at den
samsvarer med gjeldende reguleringsplan for området, se vedlegg.
· Det må framgå av søknaden at grunneierne selv vil sørge for og bekoste all nødvendig
oppmåling og tinglysing.

Fauske kommune overtar ikke den private Bjørkmoveien før samtlige punkter ovenfor er gjennomført.
Før en eventuell oppstart av opprustingsarbeider må standard avklares med Fauske kommune.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

JournalpostID:
Arkiv sakID.:

Sak nr.
016/19

19/2121
18/3099

Plan- og utviklingsutvalg

Saksbehandler: Georg de Besche d.y.

Dato
19.02.2019

18/3099 53/2 og 53/20 Aage Iversen - Søknad om deling/justering av
grunneiendom
Klagebehandling
Rådmannens forslag til vedtak:
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 9 gis det ikke tillatelse til
omdisponering av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 i Fauske kommune.
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 12 gis det tillatelse til fradeling av
areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 som tilleggsareal til g.nr. 53 b.nr. 20 innenfor bestemmelsene i
matrikkelloven § 16 i Fauske kommune.
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningslovenn § 19 -2 gis det
dispensasjon til fradeling av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 som tilleggsareal til g.nr. 53 b.nr. 20 innenfor
bestemmelsene i matrikkelloven § 16 i Fauske kommune.
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis det tillatelse
til fradeling av areal fra g.nr. 53 b.nr. 2 som tilleggsareal langs felles grense til g.nr. 53 b.nr. 20
innenfor bestemmelsene i matrikkelloven § 16 i Fauske kommune.

Vedlegg:

08.01.2019
07.12.2018
03.12.2018
02.11.2018
02.11.2018
02.11.2018
02.11.2018
02.11.2018

Klage på administrativt vedtak 338/18 - deling/justering av grenseeiendom

1400912

Grensejustering av areal fra eiendom 53/2 til eiendom 53/20

1398806

53/2 og 53/20 - Aage Iversen - Søknad om deling/justering av grunneiendom

1398216

53/2 og 53/20 - Aage Iversen - Søknad om deling/justering av grunneiendom

1395678

Informasjon

1395679

Nabovarsel

1395680

Kart

1395681

Bilder

1395682

Sammendrag:
Det er mottatt klage på delegert vedtak i sak 338/18 Aage Iversen - Søknad om deling/justering av
grunneiendom.
Det er gitt tillatelse til fradeling av et mindre areal enn omsøkt.

Saksopplysninger:

Vedtak ble sendt ut til partene 30.november 2018. Klagen er registrert inn 8. januar 2019. Klagefristen
som er oppgitt i utsendelsen av delegert vedtak er oversittet. Klager påberoper seg særlige grunner for
oversittelse av klagefristen.
Fauske kommune velger å ta klagen til behandling.
Omsøkt fradeling er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNRF område. Fradeling i slikt område er kun
tillat til stedegen næring. Omsøkte tiltak er å anse som en søknad om dispensasjon til kommuneplanen.
Slik saksbehandler ser den mottatte argumentasjon er den listet opp i 4 avsnitt der det klages over feil
utvist skjønn i lovanvendelsen. Det avsluttes med at klager ber om ny behandling av omsøkt alternativ 2
i søknad.
Alternativ 2 omfatter ikke vedtak om omdisponering av dyrkbart land etter § 9 i jordloven.

Saksbehandlers vurdering:
I første avsnitt vises det til at tidligere fradelt naboeiendom 53/25 allerede har gjort nå omsøkte areal til
en dårlig arrondering for landbruket.
Saksbehandler er ikke uenig i at det som ble gjort i 1960 med fradeling av fritidseiendom 53/25 fremstår
som en dårlig arrondering for landbruket i dag. Det må i denne sammenheng sies at grensene vist i
kartet for denne eiendom er tegnet opp på grunnlag av opplysninger i skyldelingsforretning og er ikke
innmålt. Fradelingen som ble gjort i 1960 fulgte andre bestemmelser enn det som gjelder i dag.
Plan- og bygningsloven har i dag 4 meter som nærmeste tillatte avstand til naboeiendom for etablering
av bygninger. Fauske kommune har utarbeidet bestemmelser, PBL §11-7, pkt 5, som skal gjelde for LNFR
områder. Minimumsavstanden som er satt til 15 meter mellom bebyggelse og dyrket mark var ikke
inntatt i bestemmelser den gang naboeiendom ble fradelt til fritidsformål. Denne avstand må i stor grad
ligge på landbrukseiendommen da boligeiendommer har minstekrav på 4 meter. Målt på NIBIO
gårdskart er avstanden mellom bolighus og dyrket mark 10 meter, avstand til dyrkbart land - det som
ikke er dyrket, er 5 meter. Avstanden fra grenselinjen til dyrkbart land er om lag 4 meter. Det vil være en
dårligere arrondering for landbruket å endre grensen mellom eiendommene slik at en større del av
hensynssonen kommer på landbrukseiendommen.

Andre avsnitt i klagen omhandler anvendelsen av retningslinje om størrelsen på boligeiendom.

Saksbehandler er enig i at en retningslinje ikke er absolutt og kan fravikes. Dette er imidlertid ikke
avgjørende for saksbehandlers vurdering. Mot nord ligger det omsøkte areal til fradeling i det
vesentligste innenfor bestemmelsen redegjort for til første avsnitt. Mot syd er det en veirett, som ikke
er i bruk, men som vil falle bort om omsøkt fradeling tillates. Mellom disse to områder ligger et areal
som oppfyller bestemmelsene. I dette området vises også grenselinjen mellom eiendommene å gå
gjennom bygning. Retningslinjen om tomters størrelse er med i totalvurderingen om det skal gis
dispensasjon fra bestemmelsene.
Tredje avsnitt i klagen omhandler landbrukseiendommens avkjørsel til kommunal vei og at den ikke har
vært i bruk på lang tid. Eier av landbrukseiendommen har med søknaden om fradeling på et vis sagt at
denne ikke lenger er aktuell å benytte. Den dyrkbare delen av eiendom 53/2 deles av et dike. Denne
avkjørsel er eneste tilkomst fra vei foruten over kulverten i dike. I et lengre perspektiv med endrede
driftsformer kan denne avkjørsel være nyttig for eiendommen. Det er kommunens landbruksansvarlige
som mener at bortfall av avkjørsel vil være en forringelse av eiendommen som landbruksmyndigheten
ikke bør tillate.
I avsnitt fire i klagen fremhever klageren de kvaliteter det er på denne eiendom som gir bolyst ved å bo i
et LNRF område. Det er en subjektiv skjønnsmessig vurdering av forholdene som ikke omhandler
bestemmelser. Denne fremstilling må vurderes opp mot Jordloven § 12 tredje avsnitt siste setning;
Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.
Valnesfjord er et viktig område for landbruk i kommunen. Saksbehandler har i sin vurdering tillagt de
landbuksmessige vurderinger mest vekt i denne saken.
Kommunens adgang til å innvilge dispensasjon er begrenset. Plan- og bygningslov § 19-2
Dispensasjonsvedtak andre avsnitt;
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres
fra saksbehandlingsreglene.
Saksbehandler vurderer at hensynene til bestemmelsene i kommuneplan blir vesentlig tilsidesatt ved å
innvilge dispensasjon. Det er heller ikke etter saksbehandlers vurdering godtgjort at fordelene ved å gi
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Geir Mikkelsen
rådmann

Dato: 06.12.2018
Vår ref.: 18/18172
Deres ref.:
Saksb.: Kjersti Neteland Fossheim

Enhet Plan/Utvikling

Mottakere:
Aage Iversen
Terje Valla og Lena Holmstrøm

Trivselsveien 206
Trivselsveien 198

8215
8215

VALNESFJORD
VALNESFJORD

Grensejustering av areal fra eiendom 53/2 til eiendom 53/20
Viser til fra Fauske kommune datert 29. november 2018.
I vedtaket gies det ikke tillatelse til å fradele det tilleggsarealet som det var søkt om, men det
gis tillatelse til å grensejustere et mindre areal. Arealet som kan grensejusteres må ikke ligge
på areal som omfatter dyrkbar jord.
En grensejustering hvor det skal overføres areal fra en eiendom til en annen har i følge
lovverket noen begrensninger. I dette tilfellet er det at det maskimalt kan grensejusteres et
areal som er 5 % av det areal den minste eiendommen har før grensejusteringen.
Eiendom 53/20 har et areal på omtrent 1.105,9 m².
5 % av 1.105,9 m² er 55,3 m².
Det er dermed lov til å grensejustere maskimalt 55,3 m² fra eiendom 53/2 til eiendom 53/20.
For året 2018 er oppmålingsgebyret for en grensejustering kr. 9.672,-.
Hvis dere ønsker å få grensejustert et areal på maksimalt 55,3 m² fra eiendom 53/2 til
eiendom 53/20 må dere gi skriftlig tilbakemelidng om det til undertegnede. Tilbakemeldingen
kan gies i brev som sendes til Fauske kommune, Plan og utvikling v/Kjersti Neteland
Fossheim, Postboks 93, 8201 Fauske eller til min epost
kjersti.fossheim@fauske.kommune.no.
Vedtaket gjelder i tre år fra 29. november 2018. Ønsker dere å få grensejustert arealet til
2018-gebyr må den skriftlige tilbakemeldingen være sendt Fauske kommune innen 29.
november 2021.
Hvis dere på et senere tidspunkt ønsker å grensejustere arealet må dere sende inn
"rekvisisjon om grensejustering" til Fauske kommune. Skjema fåes på kommunens
internettside eller på kommunens servicetorg.

Med vennlig hilsen
Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Kjersti Neteland Fossheim
Oppmålingsingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Dato: 29.11.2018
Vår ref.: 18/17817
Deres ref.:
Saksb.: Georg de Besche d.y.

Enhet Plan/Utvikling

Aage Iversen
Trivselsveien 206
8215 VALNESFJORD

ADMINISTRATIVT VEDTAK
Sak nr.
338/18

Plan- og utviklingsutvalg

53/2 og 53/20 - Aage Iversen - Søknad om deling/justering av
grunneiendom
Saksutredning:
Det søkes om fradeling av areal, med to alternativer fra ca 475 - 956 m2, fra eiendom 53/2
som tilleggsarel til boligparsell 53/20.
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Eiendom 53/2 er på 623,9 daa og boligparsell 53/20 er på 1,1 daa.
Eiendommen ligger på Stokland i Valnesfjord. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt
til LNFR område. Eiendommen det skal fradeles fra er en landbrukseiendom og består av 4
teiger fordelt på 53/2 og 53/17. Arealfordeling er bestående av 82,3 daa fulldyrket jord, 197
daa produktiv skog, 338,5 daa annet markslag og 6,1 daa bebygd areal.
Parsellen i alternartiv 1 som er omsøkt fradelt, omlag 955 m2, til bolig er i NIBIO gårdskart
vist med markslag som annet markslag og dyrkbar jord. Arealet ligger nært opp til
eksisterende bebyggelse.
Behandling etter Jordloven.
§ 1 Føremål:

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med
skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten
som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal
disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av
arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om
jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som
grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.
Samfunnsutviklingen i dette området har vært mer utbygging til boligformål. Det omsøkte
tiltak endrer ikke bruksstrukturen. Men i et langsiktig perspektiv ut fra fremtidige generasjoner
sine behov kan tiltaket med endret driftsform bli negativt berørt med annen bruk av
jordviddene.
§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord, første til tredje ledd;

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon
i framtida.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla
vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det
mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, driftseller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det
samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet
kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative
løysingar.
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av
omsyn til dei føremåla lova skal fremja.
Det omsøkte tiltak medfører behov for omdisponering av dyrket eller dyrkbart land.
Parsell omsøkt til fradeling er mot dyrket land i øst og tun mot vest. Det er her snakk om små
arealer. Med bakgrunn i en tidligere fradeling av eiendom 53/25 er arronderingen blitt

forringet med bruk av dagens størrelse på landbruksmaskiner. Søkeren oppgir at arealet nå
benyttes som beite for hester i ikke næringsmessig bruk.
Saksbehandlers vurdering er at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag til å kunne gi
tillatelse til omdisponering av dyrkbart land med hjemmel i jordloven § 9.
Søker har også et alternativ 2 til fradeling, omlag 475 m2, som ikke innbefatter dyrkbart land
og som ikke trenger vedtak om omdisponering av dyrkbart land.

§12 Deling
Tredje avsnitt lyder:
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om
delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ein
driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper
for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn
under formålet i jordlova.
NIBIO gårdskart ortofoto viser at teig tilhørende 53/1 drives sammen med 53/2 og slås under
ett. I dag benyttes adkomst til dyrbart land teig 53/2 over 53/11. Det er ikke samme eiere av

disse bruksenheter og i et fremtidig perspektiv kan det bli behov for bruk av tidligere benyttet
adkomst. Den er vist på gamle øk kart og er mellom eiendommene 53/25 og 53/20.

En deling som omsøkt vil etter saksbehandlers syn føre til en driftsmessig ulempe for
landbruket.
Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 er med å danne grunnlag for saksbehandlers vurdering. I
området som er søkt fradelt er det ikke registrert miljøverdier i artsdatabank og naturbase.
Det foreligger kvittering om utsendt nabovarsel og naboer som samtykker til tiltaket.
Behandling etter Plan- og bygningsloven
Den omsøkte fradeling er i kommuneplanens arealdel for LNRF område. Det er ikke søkt om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
I bestemmelsene til arealdelen heter det i §5.1.1 LNRF-areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
(LL)
I søknaden er det oppgitt at tilleggsarealet skal legge til rette for etablering av garasje mellom
eksisterende bolighus og og stall. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset i
pbl. §19-2 at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det skal
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.
Kommuneplanens bestemmelse §5.1.2 LNFR areal for spredt bolig-, fritid-, eller
næringsbebyggelse fjerde avsnitt kulepunktene 6 og 7;
 Tomter skal ikke legges ut slik at det blir en dårlig arrondering for landbruket.



Bebyggelsen skal minimum ha en avstand på 15 meter til dyrka mark.

Saksbehandler vurderer det som en dårlig arrondering for landbruket å etablere boligtomt på
eiendommens eneste adkomst fra vei til dyrket mark uten å måtte krysse dike som ligger
mellom de fulldyrkede arealer. Bestemmelsen om minimumsavstand til dyrket mark må
gjelde for ny bebyggelse selv om eksisterende bebyggelse ligger innenfor dagens
minimumsavstand.

Til fellesbestemmelsene er det gitt retningslinjer om at tomter ikke skal være større enn
maksimum 1,5 daa. Eiendom 53/20 er ifølge matrikkelen på 1,1 daa. En begrenset utvidelse
av eiendommens størrelse vil således være innenfor retningslinjene. Det vil være være
ryddig å ha eksisterende uthus i sin helhet innenfor eiendommen.
Eiendom 53/20 er registrert som boligeiendom, riktignok i en LNFR sone. Men det er ikke
vanlig å legge til rette for husdyrhold på en boligeiendom. Det er eier som velger å benytte
uthus til dyrehold og som følge av det er tomtestørrelsen i minste laget til også å ha en
frittstående garasje med de avstansbegrensninger som følger av Plan- og bygningslov.
Det er saksbehandlers vurdering at hensynet til kommunens adgang til å gi dispensasjon blir
vesentlig tilsidesatt.
Det foreligger ikke en begrunnet dispensasjonssøknad, saken er heller ikke sendt på
lovpålagt høring da søker ikke har vedlagt en fullstendig søknad.

VEDTAK:
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i jordloven § 9 og delegasjon gis det ikke
tillatelse til omdisponering av areal fra g.nr.53 b.nr 2 i Fauske kommune.
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 og
delegasjon gis det ikke tillatelse til omsøkt fradeling for noen av alternativene 1 og 2 fra
g.nr.53 b.nr 2 i Fauske kommune.
Med henvisning til saksutredning og med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1
delegasjon gis det tillatelse til grensejustering innenfor bestemmelsene i matrikkelloven § 16
for et areal fra g.nr b.nr. 53/2 vest av eksisterende grense mot gnr.bnr. 53/20 som ikke
omfatter dyrkbar jord i henhold til NIBIO gårdskart.

Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for
søker, jfr. FVL § 29. Klagen må begrunnes, stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes
Fauske kommune, Plan/utvikling, Pb. 93, 8201 Fauske.

Med vennlig hilsen

Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Georg de Besche d.y.
Ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Kopi til
Terje Valla og Lena Holmstrøm

Trivselsveien 198

8215

VALNESFJORD

Søknad om deling/justering

.lournalnr.:

av grunneiendom

Søknaden/rekvisisjonen
framsettes i medhold av plan- og
bygningslovens
(pbl) §20-l bokstav m -jf. § 26-] og lov om
eiendomsregistrering
(matrikkelloven)
kapittel 3 og 7.

Plass for kommunesstempel

Alle relevante punker fra l — 5 må være utfylt.
Hvis plassmangel,
benytt eget vedlegg.
Søknaden

sendes

FAUSKE

KOMMUNE

Plan og utvikling,

Postboks 93

8201 Fauske

;I'/'

l,- .,,

»,", rur
—5.y4 , ,
7.75. ,. 1,
.;f ‘

(]nr

H_iemmelslm\er111c

Adresse.

Postadresse

blokkb0k>

. ver)

am

Underskrl I‘I

%

AA "c” /vr:pes::t\1
,.

madam

Gnr.

200

,

93

82/)
Hjemmclshzner

Bnr

,,

TE

20

;"

Valnö

ord -

/7
Underskrift

(me-cj-blokkbokälmcr)

ÅI-L-Å

C

Lawn

Adresse

Telefonnr, dagtid

V

HCL-J’V‘b‘KOM

(inr

/C]g"

Adresse

Bnr

Adres—e

& ‘

"

' (.)/d'

VCL/LI'LQS

Hjemmelshm er (med blokkbokstm

Bnr

(inr

Telefonnr.

'
82/5

”

U

(-

!?

W
>

C‘

i'm

*

(myyt

Postadresse

"[(n/Mur)
*
« .

ler] (

?

qOC

er)

dagnd

= (;-L (;(t

Underskrift

Postadresse

'l'elel'nnnr.

Hjcmmclshm er (med blokkhokslmcr)

[fndcråknfl

POSIaclrc>s=

Telefonnr,

f34:73)
'

I’

, 13

«'

dagnd

dagtid

* :*» nv. 2w:

2a Søknaden

gielder:
Legg ved gjenpart

fradeling av grunneiendom

(parsell) med oppmålingsforretning

varsel er gitt/sendt

realoverførin

! eller

g

g

rense'usterim7 med 0
]

°

pp

og kopi

av kart som viser hvilket
areal/grense
det søkes 0m.

målin ysforretnin0
&

av

nabovarsel. kvittering for 3‘

°

E] fradeling av veggrunn med oppmålingsforretning
2b Søknaden
Deling

$20 l

i hht pbl

Søknad 0m
dispensasjon

er i henhold

til plan/ søknad

om dispensasjon:

E] Kommuneplan

D Reguleringsplan

I:] Godkjent lomlcdcllngsplan

-jf pbl § 19-1. fra
bestemmelser
l
El plan— og bygnlngslm

D

D

tbrsknft

\cdtckl

U kolmnuncplan

Prnal forslag

I:] regulcringsplan

\v

v'“:

:u':11
Gnr

bruksenhel

DSclx'slendig

m

Parsellen(e)

skal

benyttes

til

Bollghus

D

Offentlig

Bnr

6

til:

virksomhel

5

[:l Offentlig

/

02— Cs

fi'luflsomradc

B Frludshus

C] Industri bergxcrk

D Offentlig \cg

D Induslrlrbergvcrk

E] Naturvern

C] Anne! kommumkHSJonsareal/tckn. anlegg

[]

Adkomst

wTilleggsareal

Varehandel forsikring

hotell restaurant

fl Pmal veg

[] ls—r'fylkeswg

[] KommunalVeg

E] N) ax kjorscl fra offentlig \eg

[:] Uludel bruk zu cksmlercndem kjorsel

E] Ax kjorsclslillalclse

[]

Pbl § 27—4og
\c0\

en åå

40-43

Vannforsyning

er gm

Sokn

am ai

tillatelse \cdlegges

D

Adkomst

5lkret [folge \edlagt

dokumenter

[:l Prixal felles vanmerk Tilknylnmgslillalclse \edleggcs

(MTenlhg vanmcrk

Pbl §27-l
[:l Annet

Avløp
Pbl § 27_2

/

mm:!

[]

Offentlig

D

Ulsllppsllllalclsc

2»—åi'

Parscll

Areal

nr.

ca mZ

M

avlopsanlegg

*=

Parsell skal benyttes nl

“cum.

K ,i

Navn (med

er gill

4*'

'

D
m

Privat fcllesanlcgg
Pmat enkcltanlegg

« beskm

D

Sokn. om ulshppsllll.

\cdlegges

D

Axlup

stkrel ifølge

vedlnglc dokument

tll

Navn 0g adresse på evt kjøper/fcstcr

T6236

Au,»?

Joumalnummer

cc

(,c'Nfl

Houmr

M4

‘ ' ‘ ', l A*
blokkbokslaver)

5/235

WIM

Postadresse

Adresse

TmujtiLJV/U.

(78

820”

VHLNESf'JOfED

Q
Valnesfjord,

6.8.18

ANGÅENDE DELING OG JUSTERING AV GRUNNEIENDOMMER 53/2 OG 53/20 I FAUSKE KOMMUNE.

Sak gjelder fradeling og overtakelse av jorddekt
utvidelse

av boligtomt

Undertegnede

til eiendom

søker om å få tillatelse

Deler av det omsøkte

arealet

til å overta

benyttes

med eier av 53/2.

Det

som ikke er, eller har vært

via karttjeneste

skravert

areal i vedlegg

l, eller alternativ

2, vedlegg

53/20.

nå som luftegård/beitemark
resterende

ikke slås, og en liten andel jordbruksareal.
fastmark

fra eiendom 53/2 til

53/20.

H, som tilleggsareal til eksisterende boligtomt

via leieavtale

fastmark/Iandbruksareal

arealet

For omsøkt

består

til 2 hester
i hovedsak

alternativ

i bruk som slåttmark.

2 gjelder

Arealet

som hører til 53/20

av jorddekt

fastmark

det utelukkende

kan sees på flyfoto

som

jorddekt

over området

til Finn.no, samt på vedlagte foto.

Det har de siste 20 år vært hestehold på eiendom 53/20, hvor vi i alle disse årene har vært avhengige
av å leie nødvendig

areal hos naboer.

Ved justering

av eiendomsgrense

vil både eiendom

eiendom 53/2 og 53/25 få en mer naturlig inndeling for området ,og det opprinnelige
/fjøsområdet

stali—

for eiendom 53/20 vil fungere for dyrehold (hobby—bruk).

Det er ønske om

å sette opp garasje

søkes om i egen søknad
Ved å dele arealet

gir ikke en rettlinjet
hvordan

53/20,

området

utfra nærhet

slik vist i vedlegg

mellom

eksisterende

til dyrkbar

lbenyttes

bolighus

og stall for 53/20,

noe det vil

mark.
allerede

kjente

målepunkter

på eiendom.

Alternativ

øst-grense for eiendom 53/20, men berører bare jorddekt fastmark utfra
benyttes

i dag.

Mvh

7?)—
c Maia

LC,.W "\\.;~L,~.--.+—.//

Terje Valla

Lena Holmstrøm

Il

Vedlegg nr
lf—'—j

J

C—

L___
mummy

sammenmedsøknaden
sendeskommunen

gitt i nabovarsel

Opplysninger

FOR BYGCKVAUYE‘I

av nabovarsel)

(Gjenpart
Pbl § 21 <3

Tiltak på eiendommen:
Gnr.

..

f‘

Poststed

? af. ad

gt-UL.

(”"D—

'

Kommune

Eier/fester

om

herved

Det varsles
Nybygg

Påbygg/tllbygg
.

l Mldlertldlg

* Anlegg

1

Endnng

—

‘Skilt/reklame

LJ

Innhegning

nIn sloven ——

Plan—o b

r—‘-

av matrikkelenhet

Oppretting/endnng

‘Annet

f.;

eller bortfeste

(eiendomsdeling)

EX

19

.

.

.

vedtekter

-‘ Kommunale

l

med lorgskräfger g

Bruksendring

;

mot veg

Antennesystem

l

kapittel

etter plan- og bygningsloven

Dispensasjon

.ä

eller anlegg

konstrukslon

bygnmg.

Rlvmg

av fasade

'

.

.

.

L

l kLn’

x.

TA.

lun

l \e'g

J

. 1 «'(—”G”

*,Up—«Mtak.

lt u

»

-<

Postnr.

adresse

Eiendommens

' Seksjonsnr

Festenr

Bnr

; Arealplaner

‘Ve‘j'egg ”
lB -

Vegloven

Arealdisponering

, ‘Arealdelav

—

plan

Sett kryss (or gjeldende

»

på plan

Navn

Beskriv
l

Bebyggelsesplan

i & Reguleringsplan

kommuneplan

.

»

"

(”u

L »: &

)Cr“ (UK

—

.
X(l

\\'(

\(

()VKKIXNXÅ

(KKK

,

.

.

,-—.

,.

'

.«Kkl—XXÅCX

».)k

gjelder

hva nabovarslet

nærmere

—

,

;Q,

l)LK

L‘k(\(

(

K‘k

wc‘W-Jv "MK"

KCIl

/

K

4”

(N' '~4 1"‘3‘

.

,.
/

< ax

Alan

. Vedlegg nr.

lQ -

til

rettes

nabovarsel

vedrørende

Spørsmål

.—

Foretak/tlltakshaver

'.

—

‘~

«;(s
kan

ses

».

,»v

lyt”,

», .

,»

x

Mobil

Telefon

E-posl

navn

Kontaktperson,

Søknaden

«

\\’t‘_*4/k

I\.J1(‘L

;

Lgcxk.

.

,

.

»Lk—c

i 73
)lTJ

«'

lW

«'
("—(l

r

‘H

,

på hjemmeSldez

(ikke obllgatorlsk).
Merknader

sendes

til

skal være mottatt Innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
merknader
Eventuelle
merknader
med søknad sende innkomne
skal sammen
søker/llltakshaver
Ansvarlig

vedlegg

t W * l

:.m

er sendt

med

3

av vedlegg

GfUDDG

Nr fra " “I

w

i

3

l

D

'

L H N '! < L31“;

.

Underskrift
tll berørte
med vedlegg er sendt l nabovarsel
for nabovarsel.
fremgår av kwflering

opplysninger
Tllsvarende
av nabovarsel
Mottagere

\u‘

('

(Ji

\(_\

/Q.

()

Glenlas
l

© Utgitt

av Direktoratet

og gjenboere.
ansvarlig

er

ler l"

søker

% -27

'

Bokmål

naboer

Undersknfl

* Dato

Sted

Blanket15155

'

v

Q

w l 7 l”

73

‘

E

smtt, fasade

(

«reiätänt

B

Situasjonsplan

Andre vedlegg

\ LC“

'( 'x, '- ("L C"

(i

L

(”Ji

Dispensasjonssøknad/vedtak

krlk

*

nabovarselet

Besknvelse

Tegninger

(”>

Xi

E-post

Poststed

XC. 4‘ '-."”) X- F‘kk. ’- \,L *, " 3 '_fl (fl
Følgende

for ev. endringer.
.

Tlu

”;s—*».

F‘ax’"“~<"“t;lyt,
Postnr.

og redegjøre

Postadresse

Navn

for byggkvalilet

Ol O7 20l5

\»\\)(

med blokkboksta
X ('

xL—

l'X/L

**».LÅ

[&

“\J

S c124' av

' Vedlegg
, C,

1

1

l - av

Side

I

Kvittering

Nullstill

J

fOl' nabovarsel

sendes kommunensammen med søknaden

DIREKYORATET
FOP EYCCK‘JALITL—T

‘
Nabovanellunonunundessomnkomandutundlngmvoflovmponcnllgmotkvlfloflngeflorundapto—putmotkvlfloflng.
ModkvlmdngMmmno-postmomono-poflframbolghnboorwmmihammonmtodpu‘oonllg

ovuhvoflngvllslgnaturgfldcsommplnvanmumoflan.Dothnogdflgnomptdmmghanflykhfllm.
"haket

gjelder
Bnr

Gnr.

Eiendom]
byggested

' Festenr,

Adresse

Følgende

naboer

Gnr , ,

'

\<,\

har mottatt

eller tan rek. sending

~\

\

'1

«'»

LL

EQ"

av vedlagte

Festenr.

Sekspnsnr.

med tilhørende

navn
_
\ .

reg? “‘3

\\\\’)

C(

,,.

rrjr.

'

*

»

Poststed
Vm

kvuttering tor

uuöV

Dato

v

Kvittering vedlegges

Postnr.
("rt

,. i

a ‘

N mottatt
varsel M

[

Sight:

L

wuk

, .

;,

iwmt'å

< ,(Y,:u

A

kvmering

,

,

Dato

Sug .

[V0,

I540

'

m

'

/L

4

Nabo-Iglonboerelendom
Gnr, __

37>

Bnr,

,

Festenr

SekSJonsnr

&

Posjsled

.«

\I C74. Putt) *

Personlig kvittering tor Dato

Poststedets

x; x
SI

Dalo

, ,

/}

/

/

,

(«

x

(/

at
*

\

! Poststed

[

Dato

E

‘=I \o - x8 5 g T
Kvittering vedlegges

! Poststedels

kboJrh

Personlog kvmenng tor

Elerlfester
Festenr.

Seksmnsnr.

Adresse

reg.nr.

1
Sign.

Eiers/festers

av nabo—lglenboerelendom
Dato sendt e-post

navn

Kvittering vedlegges

Ad resse

Poststed

Postnr.

Personlig kvmen'ngtor Dato

Poststedets

1 Poststed

Personhg kvmenng for

1Sogn.

3mottattvarsel

Dato

regnr,

Sign,

i samtykke til tiltaket
Elerhester

Nabo-Iglenboerelendom
Bnr,

Festenr,

Sekspnsnr

Adresse

Poststed

av nabo—Iglenboerelendom

Eiers/festers navn

Dato send! e—posl

Adresse

Kvittering vedlegges

Postnr

Dato

Poststedels

Poststed

Personlig kvmen'ngfor

Sign.

7 mottatt varsel

Dato

reg.nr.

Sign.

samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:
5156 Bokmål

,
7

samtykke til tinaket

Bnr.

kvittering for

reg.nr.

1 Dato sendt e—pasf-

me.

'«HO

1Sngnf

U
73W
A

navn

Postnr.

Q PC‘L

Nabo-Igjenboorelendom

Blankett

u,

av nabo-Igjenboorelendom

Eners/feslers

«mottatt varsel

Personlig

Kvittering vedlegges

'

kvmenng for

Adresse

L‘N‘ J

' ,1,f

H‘v. UKM.”

7/ éamtykketiltiltaket 15 - lO . 18

: ac

Adresse

Postnr.

nu

hrhester

A_Q
t)

"DLC

Poststed

Personllg

7/

5‘9' jur—Zq£11253
'

'
\1-

in,

*‘8

-

: Dato sendt e-post

map

.-

Postnr.

\/CLKQ$.5‘$)CWC\4
tor

(%

navn

.Linmarx

Postsgted

'wmottanvarsel

Gnr.

"1.

Adresse

öga b

Postnr.

Dato

_.

reg .nr.

( N'

av nabo-lglenboereiendom

Elers/feslers

I2

qtnr.

Gnr.

kk, -k

kvinenng for

, Personlig

H

'.(XL-Jax'zu

Postnr..

Poststedets

Lu

,- ø- ,.x;samtykke
ulul‘laket61 w

'Seksyonsnr.

' Festenr.

Adresse

((

Elerflester

Bnr

[1

Poststed

H”;

—,7'-

Nabo-lgjenboemiendom
Gnr

Personllg

_.~ xx

Adresse

?..Ql
Personlig

Dato sendt e-post

Rug

E‘Ly";\(~(_,'\

P

vedlegg:

av nabo-Iglenboerelendom

.m- nu L:

Adresse

L .t— ‘x'\

‘\ (*Lk'xxxli

nabovarsel

Elers/feslers
* '

l \

)

Kommune

Poststed

*"

EIer/fester

Bnr.

7

Bolignr.

Postnr

?(XL—r.)

Nabo-lglenboerelendom

J

. Bygnnngsnr.

* Sekspnsnr.

-_

»,

O Utgitt av Direktoratet

m JTUE
M:

öf— EIJETX:

Sign- nw‘b
for byggkvalitet

01072015

Vou—fi

A

X

s»
Side 1 av 1

[A
@pasten
Pnst i Butikk

Ualnesfjurd

Uninesfjurd

[nub dked

Gtrønsnea
6215 Ualnesfju.d
S4bzblfi13 HUH

nrq.nr.

Below HUQ

Uarelekst.

nnt.

kr l!b.00

l Rek bua Innland

'

2::

( inn H. UYBFESI:
I KUL6UIH(ER935Ell)
l 1410)

( KDLBUIN)
lUekt Manuel! 0 U;o L9)
[Desl1n551un'nur921
Jur :RRd;l:OOzUJN{i
l kanqutt

l.

Lö Holt

95%

h? l7n bu

Total

.

huninntbetalnng
nQa aar

Su}gt
Uta.n«.

Bsngnr.

'

i

KI [76,00

E‘gunlagr

r hvd suv

k: 142,40

kr 35,60

'

25;
.

3,00

pä Hague aw Posten
Hfidofillfii

Large

Ah

"UR

47—159331 2667005 :

Datu

lid

Kasse

ll.IO.;O!B

l6;17:56

Habit!

S1QHalur

llllllllll
lllll
lllllll
llllllllll
JJJJ
JJJ
ll

68700

Utskrift

Page

£16040

m

93

/ÅO

, Tr'n/S

C(Iju'h-

Fig

1 of]

I

VfCLLicC

—

h v 1

Priferm

.

Kartverket

inlwnmsiun

4

10m

N

'm 'HdHikke'l

Se eiendom
m:; gmnnbukq-n

10/04

2018

l

20ftl

6717'14.3"N
Adresse:

/'
"

.2”

» x

1841-53/2

Kommune:

1841

Marker eIendom
x

,\
+53 / 10

v—

\
\\_

KIK!

- Fau

-

\

"x

Trivselsve

Eiendom:

Funksjoner

&"

x

15 0

.

Vis mer

informas'on

Å\\

\

‘\.
\

XXX

200

".

\

25
a

X

"&
x

°

+53/

http://www.

11

seeiendom.no/structures/printPrepare.htm

10.04 .20 18

VC CHE. (77

Grunneiendom

II

' HHErnCifiV
m2
Markslag (AR5) 13 klasser

- 53/20

1841

X

/

4.1

n.?

Ill

53 / 2 / 0

\

\_\-

53 / 20/

O

l.
w."

./

x/

***»

m

//

/*‘/fl--V/.
«,./7.7

>:,—.1 >

,

andselya

,

'

'

//

4,1

iLi

4.3
4

"S'

0:53—15:15“

l

Målestokk
1:750vedA4ståendeutskrift

Dato:

(3.

93°,

2018-06-18

10:33:44

- Side 1 av 4

&£—

..T....v.?..l.
....

,
.,.
....

.,....
..
&......»
. ..C

.

:

$.. .

...
.,å.

.b . .

su.

..y/.
.Mu
I..
..

..x

...
.K
.....e ..

... l ..I—

. ...x
ux
0”.

n. .bx.

...,
..
—
.

.,...

..
w.

.»..
.a.
.,:ø..

....»
w

....,. .

**.

T "n.

L
'1
=»

—,

—»

(».

».—

av;;rwäémä

‘5‘

A
,

.,

.)

)
r

» »

A

i

=

L

xx

3

s

I

k

Sta.

«»

?

w

\

v

v

A!

A..

(

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

JournalpostID:
Arkiv sakID.:

Sak nr.
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18/2291

Saksbehandler: Janne Bjørnbakk

Plan- og utviklingsutvalg

Dato
19.02.2019

70/12 - Evelyn og Øyvind Jensen - Behandling av klage på avslag om oppføring
av frittstående garasje i Holaveien 17 - Vestvatnli, Valnesfjord
Rådmannens forslag til vedtak:
Klage fra Evelyn og Øyvind Jensen, mottatt 21.01.2019, tas til følge.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra bestemmelsene i
kommuneplanens arealdel § 5.1.1, for oppføring av garasje/redskapsbod i Holaveien 17,
Valnesfjord gnr.70 bnr.12.
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 a) innvilges søknad om oppføring av frittliggende
garasje med BYA 70 m2, BRA(bruksareal) 63 m2 i Holaveien 17, Valnesfjord gnr.70 bnr.12 som
omsøkt.
Eksisterende uthus rives når ny garasje/uthus er oppført. Rivingsavfall leveres til godkjent
avfallsmottak. Dokumentasjon på at uthus er revet må innsendes til kommunen, enten ved
kvittering fra avfallsmottak eller bilder fra tomten.
Hvis det under gravearbeidet/tiltaket skulle dukke opp eldre kulturminner(gjenstander,
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner) må tiltaket stoppes og
funnet meldes kulturmyndighetene. Det forutsettes at dette pålegget formidles videre til den som
utfører gravearbeidene/tiltaket.
Vedlegg:

21.01.2019
21.01.2019
21.01.2019
21.01.2019
19.12.2018
27.11.2018
07.11.2018
23.07.2018
23.07.2018
23.07.2018
23.07.2018

Kopi av klage på avslag om oppføring av frittstående garsje/uthus sendt
Fylkesmannen
Kopi av vedtak

1402107

Bekreftelse fra Reindriftsnæringen

1402109

Bekreftelse fra enhet VVA

1402110

70/12 - Evelyn og Øyvind Jensen - Svar på søknad om forlenget klagefrist i
forbindelse med avslag i A-sak 82/2018 - oppføring av frittstående garasje i
Holaveien 17 Vestvatnli Valnesfjord
Søknad om forlenget klagefrist

1400183

A-sak 82/2018 - Evelyn og Øyvind Jensen - Avslag på søknad om tillatelse til
oppføring av frittstående garasje i Holaveien 17 Vestvatnli, Valnesfjord
gnr.70 bnr.12
70/12 - Evelyn og Øyvind Jensen - Søknad om tillatelse til tiltak uten
ansvarsrett - garasje
Nabovarsel

1396029

Kart

1387258

Tegninger

1387259

1402108

1397995

1387256
1387257

Sammendrag:
Evelyn og Øyvind Jensen søkte 23.07.2018 om tillatelse til oppføring av frittstående garasje/redskapsbod

med bebygd areal (BYA) 70 m2 på fritidseiendom i Holaveien 17 Vestvatnli, Valnesfjord, og de søkte
dispensasjon fra kommuneplanens punkt 5.1. Det ble i A-sak 82/2018, datert 06.11.2018 gitt avslag på
søknaden.
I dispensasjonssøknaden opplyses det: Garasje/redskapsbod skal brukes til traktor med tilhørende
utstyr, herunder snøfres og strøapparat. Traktoren brukes til snøbrøyting og forefallende arbeid på egen
tomt, i tillegg til vedlikeholdsarbeide på Hålaveien. Hålaveien er en kommunal vei som leder opp til
innfallsporten Håla. Kommunen utfører brøyting, med tilskudd fra Håla Veiforening, Øyvind Jensen har i
enkelte tilfeller måtte yte bistand med sin traktor. Sommervedlikehold utføres i sin helhet av
veiforeningen, på dugnad, der Jensen deltar med maskinell bistand ved å stille sin traktor til disposisjon.
For å kunne være operativ er det helt avgjørende å ha garasje slik at traktor med utstyr kan oppbevares
og vedlikeholdes til alle årets tider.
26.11.2018 mottok vi søknad om forlenget klagefrist, denne ble innvilget og ny klagefrist ble satt til
20.01.2019.
I udatert brev fra Evelyn og Øyvind Jensen, registrert inn 21.01.2019 ble avslaget påklaget.
Saksopplysninger:
Bakgrunnen for at det ble gitt avslag om dispensasjon var: Eiendommen ligger i et LNFR-område.
Kommuneplanens arealdel § 5.1.1: LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LL). Innenfor områder merket LL
tillates ikke andre tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring. Søknaden gjelder en
fritidseiendom med eksisterende fritidsbolig og uthus, og arbeide tilknytte vedlikehold av vei faller derfor
ikke inn under bestemmelsen i kommuneplanen der et tiltak kun kan tillates dersom det er knyttet til
stedbunden næring.
Nye momenter som framkommer i klagen er:
Dambrua har et akseltrykk på 5t som gjør at lastebiler og større maskiner ikke kan brukes på Holaveien.
Traktor må brukes i arbeidet med å frakte grus og vedlikeholdsmateriell videre opp veien.
Veien er innfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark, og nasjonalparkstyret har bevilget penger til
vedlikehold av veien og ser nytten i at veien inn til nasjonalparken er tilgjengelig for allmennheten.
Det fremkommer også i klagen at Håla veiforening er ingen bemidlet forening og er sammensatt av
stedbundne medlemmer og som ikke kan bruke midler til leie av maskiner for vedlikehold.
Tiltakshaver/søker trekker fram at en ulempe ved å gi dispensasjon er at de kan velge å selge
fritidseiendommen og at ny eier ikke er interessert i å fortsette veivedlikehold. Videre i klagen heter det:
Da eiendommen har vært i familien i generasjoner og trolig vil bli videreført i nok en generasjon anses
dette som en liten risiko for kommunen. Evelyn og Øyvind Jensen har i 2015 kjøpt opp naboeiendom
med hytte fra nær familie, med bakgrunn i å beholde eiendommen i familien.
Tiltakshaver skriver i byggesøknaden at eksisterende uthus skal rives hvis byggestillatelse for garasje blir
gitt. Eksisterende uthus er ikke registrert i matrikkelen, og det framkommer ikke i søknaden hvor stort
BYA det er på uthuset.
Vedlagt klagen følger uttalelse fra Jan Edvard Paval: «For reindriftens betydning har ikke bygging av ny
garasje for Evelyn og Øyvind Jensen noen innvirkning.» Uttalelsen er ikke datert eller signert.
Det forligger også uttalelse, datert 17.01.2019, fra enhetsleder vei, vann og avløp, Frank Zahl: «For å
holde veien til Håla i noenlunde kjørbar stand sommerstid kan det bekreftes at i de senere år har vært
utført dugnad av Håla Veiforening. Dugnaden har bestått av at Fauske kommune kjører grus til

Jordbruelva Bru mot at velforeningen benytter traktor tilhørende Øyvind Jensen til å transportere grusen
videre langs Hålaveien.»
Saksbehandlers vurdering:
Kommunen ser det som positivt at Håla Veiforening tar ansvar og utfører sommervedlikehold av veien
på dugnad. Vi synes også det er positivt at Øyvind Jensen, på vegne av Håla Veiforening, i tillegg kan
bistå med brøyting og strøing ved behov vinterstid, når det oppstår situasjoner der dette er nødvendig.
Et annet viktig moment er at området er innfallsport til Sjunkhatten nasjonalpark, og siden veien er åpen
og tilgjengelig for allmennheten, er det viktig at Håla Veiforening påtar seg å holde veien i stand.
Ved ny vurdering av saken, basert på nye momenter samt vedlegg i saken, vurderes fordelene med å gi
dispensasjon til bygging av garasje/redskapsbod større enn ulempene.

Geir Mikkelsen
rådmann

Dato: 19.12.2018
Vår ref.: 18/18988
Deres ref.:
Saksb.: Janne Bjørnbakk

Enhet Plan/Utvikling

Evelyn og Øyvind Jensen
Balmigata 2 B
8200 FAUSKE

70/12 - Evelyn og Øyvind Jensen - Svar på søknad om
forlenget klagefrist i forbindelse med avslag i A-sak 82/2018 oppføring av frittstående garasje i Holaveien 17 Vestvatnli
Valnesfjord
Viser til søknad, mottatt 26.11.2018, fra Nils Jøstensen, som på vegne av Evelyn og Øyvind
Jensen søker om utsettelse av klagefrist i forbindelse med avslag i A-sak 82/2018. Søknad
om forlenget klagefrist er mottatt før ordinær klagefrist var utgått.
Søknaden innvilges, og ny klagefrist settes til 20.01.2019.

Med vennlig hilsen
Janne Bjørnbakk
Byggesaksbehandler
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Postmottak
Byggesak 18/16644 Janne Bjørnbakk

Søknad om forlenget klagefrist

Deres referanse: 18/16644
Vår referanse: Janne
Bjørnbakk

26.11.2018

Viser til avslag på søknad om tillatelse til oppføring av frittstående garasje i Holaveien 17 Vestvatenli,
Valnesfjord gnr. 70 bnr. 12, avslag datert 06.11.18.
På vegne av Øyvind Jensen og Everlyn Jensen søkes det herved om utsettelse av klagefrist gitt i søknad
om tiltak.
Grunnen til søknad om utsettelse er at søker er på reise i utlandet og uten tilgang til e-post. Øyvind og
Evelyn er ikke tilbake før i januar og det søkes derfor om å forlenge klagefristen. Søker har vært i kontakt
med Rune Reisænen pr telefon og forklart utfordringen. Reisænen anbefalte å søke om utvidet klagefrist.
Det søkes herved om en utvidet klagefrist frem til 20 janar 2019.
For ytterlige opplysninger, vennligst ta kontakt med undertegnede.
Mvh
Nils Jøstensen
Tlf 90102109
e-post. n-jost@online.no

Dato: 06.11.2018
Vår ref.: 18/16644
Deres ref.:
Saksb.: Janne Bjørnbakk

Enhet Plan/Utvikling

Evelyn og Øyvind Jensen
Boks 334
8201 FAUSKE

A-sak 82/2018 - Evelyn og Øyvind Jensen - Avslag på søknad
om tillatelse til oppføring av frittstående garasje i Holaveien 17
Vestvatnli, Valnesfjord gnr.70 bnr.12
Det meddeles herved at Deres «Søknad om tiltak uten ansvarsrett» mottatt 23.07.2018
behandles ihht Plan- og Bygningslovens § 20-4, trådt i kraft 01.07.2015, jvf. SAK10 § 3.
Det søkes om oppføring av frittstående garasje på fritidseiendom i Holaveien 17 Vestvatnli,
Valnesfjord, og det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens punkt 5.1.Det er utstedt
nabovarsel 15.07.2018. Berørt nabo har samtykket til tiltaket.
Dispensasjon:
Det søkes dispensasjon fra kommuneplanens punkt 5.1 for oppføring av kombinert
garasje/redskapsbod. Hensikten er å få innparkering av traktor med tilhørende utstyr; snøfres
og strøapparat. Søknaden begrunnes med at traktoren brukes i dag til snøbrøyting og annet
forefallende arbeide på egen tomt. I tillegg oppgis det i søknaden at en annen viktig oppgave
er å drive vedlikeholdsarbeide på Hålaveien. Hålaveien er en kommunal vei som leder opp til
innfallsporten Håla, men i følge søknaden driver kommunen i praksis verken drift eller
vedlikehold av veien. Snøbrøyting utføres av kommunen, men med tilskudd fra Håla
Veiforening tilsvarende kostnadene. Søker har i enkelte situasjoner måtte yte bistand med
sin traktor. Veien blir ikke strødd vinterstid, noe som har skapt livsfarlige situasjoner når
intetanende bilister har gitt seg avgårde på såpeglatt vei. Søker sier at det i gitte situasjoner
vil være aktuelt at han utfører strøing på vegne av Håla Veiforening. I forbindelse med
sommervedlikehold deltar søker på dugnad med maskinell bistand ved å stille sin traktor til
disposisjon.
Vurdering:
Eiendommen ligger i LNFR-område. Kommuneplanens arealdel § 5.1.1: LNFR-areal for
nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag (LL). Innenfor områder merket LL tillates ikke andre
tiltak enn det som er knyttet til stedbunden næring. Søknaden gjelder en fritidseiendom med
eksisterende fritidsbolig og uthus, og arbeid tilknyttet vedlikehold av vei faller derfor ikke inn
under bestemmelsen i kommuneplanen der et tiltak kun kan tillates dersom det er knyttet til
stedbunden næring.
I medhold av kommuneplanens arealdel § 5.1.1 avslås derfor søknaden om oppføring av
garasje i Holaveien 17 Vestvatnli, Valnesfjord gnr.70 bnr.12 som omsøkt.
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for
søker, jfr. FVL § 29. Klagen må begrunnes og stiles til Fylkesmannen i Nordland, og sendes
Fauske kommune, Planutvalget, postboks 93, 8201 Fauske.
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Med vennlig hilsen
Rune Reisænen
Enhetsleder Plan/Utvikling

Janne Bjørnbakk
Byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Sulitjelma Snøscooterklubb - Dispensasjon for bruk av tråkkemaskin i
snøskuterløyper i Sulitjelmafjellet
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis
Sulitjelma dispensasjon til bruk av tråkkemaskin i de åpne snøskuterløypene i Sulitjelma. Det
settes følgende vilkår:
·
·
·

Vedlegg:

Tillatelse gis som et prøveprosjekt for inneværende snøskutersesong, som for bl Turistløypa
avsluttes 05.05.2019
Det må tas særlig hensyn for å unngå skader på rabber og våtområder
Sulitjelma Snøscooterklubb må utbedre eventuelle skader som terrenget blir påført i
forbindelse med bruk av tråkkemaskin i løypa

26.10.2018
04.02.2019

Søknad om dispensasjon - preparering av snøskuterløype med tråkkemaskin

1395071

Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma- uttalelse fra Statskog

1403273

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra Sulitjelma Snøscooterklubb i forbindelse med
bruk av tråkkemaskin til tråkking/preparering av de åpne snøskuterløypene i Sulitjelma, Turistløypa og
Kjelvassløypa med forgreining over Rørgata Dette kommer i tillegg til staking/vedlikehold som klubben
har på vegne av Fauske kommune.
Saksopplysninger:
Saken må behandles etter § 6 (unntaksparagrafen) i forskrift for bruk av motorkjøretøy. Ut sesongen
2018/19 er det Sulitjelma Snøscooterklubb som har oppdraget med staking/vedlikehodl av
snøskuterløypene i Sulitjelma. Foreliggende søknaden gjelder for flere år og er i tillegg til den
stakingen/vedlikeholdet som Fauske kommune hvert 3. år ber om anbud på.
Maskinen som er tenkt benyttet er ca 3500 kg og 2,5 meter bred. Det foreslås i søknaden at maskinen
under normale forhold skal brukes 1 til 2 ggr pr uke. Grunnen til å bruke tråkkemaskin er å få til en
bedre løype med en stabil såle. Ved tråkking vil en også unngå snøfrie partier i løypa.
Saken er sendt til Statskog til uttalelse.
De uttaler at de som grunneier er positive under følgende forutsetninger:
· Tillatelse gis som et prøveprosjekt for skutersesongen 2019 som avsluttes 25.04.2019

·
·
·

Det må tas særlig hensyn for å unngå skader på rabber og våtområder
Tilføring av snø til skuterløypa må skje i avtalt trase
Fauske kommune pålegges å følge opp bestemmelsene om stenging av snøskuterløypene
etter inngått avtale

Saksbehandlers vurdering:
Fauske kommune er i utgangspunktet skeptisk til å bruke store maskiner i utmark. Det er imidlertid
viktig at de åpne snøskuterløypene er best mulig brøytet/preparert slik at publikum opplever løypene
som sikre.
Kommunen er opptatt av at det ikke skal være partier i løypa som ofte blir snøfrie slik at terrenget kan ta
skade av kjøring på disse partiene.
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle
dispensasjonsbestemmelsen i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i
henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.
Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom
forstyrrelse, slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset
tidsrom, vil ha minimal innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.
Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på
ferdselen hvor store kjøretøy som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som
er satt vil ferdselen i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Motorferdselen det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil
medføre for stor belastning på området.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.
Rådmannen er positiv til at det kan etableres en prøveordning med bruk av tråkkemaskin i løypene og se
hvordan dette vil påvirke ferdselen i løypa samt om dette kan ha innvirkning på terrenget når det blir
snøfritt i fjellet.

Geir Mikkelsen
rådmann

FauskeKommune
PLAN OG UTVIKLING
Postboks93, 8201 Fauske
postmottak@fauske.kommune.no

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK
Navn og adresse

Tlf.

E-post

Tidsrom for dispensasjon
Hel sesong

Særskilttidsrom(dato start/slutt)

Formål
Løyvekjøring
Funksjonshemmede
Bagasjeog utstyr til egenhytte
Utmarksnæringfor fastboende
Transportav ved
Særskiltbehov(unntaksparagrafen)

Flerårig(maks5 år)
Jfr. forskriftene
§5a
§5b
§5c
§5d
§5e
§6

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kjøre til hytte

Sted/dato

Underskrift

Evt. merknader
Oppgi område
Krav til legeerklæring
Gjelder egenhytte + nærfamilie
Utleiehytterog lignende
Hoggstillatelse avgrunneier
Spes.Oppdragog barmarkskjøring

Søknaden sendes til:
Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no
Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Nilsen Jan <jni@statskog.no>
tirsdag 8. januar 2019 13.42
Lise Gunn Hansen
Kristensen Jim; Harald Rundhaug; Rune Reisænen; Holmvik Helene
VS: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma
Søknad om dispensasjon - preparering av snøskuterløype med tråkke....pdf;
JKR 5-18 Rapport fra befaring av Turistløypa fra Daja til svenskegrensa Fauske
kommune.pdf

Vi viser til mottatt søknad om dispensasjon og Fauske kommune ønsker grunneiers uttalelse.
Statskog SFs vurdering av søknaden:
Fauske kommune og Statskog SF inngikk 18.01.2018 avtale om tilrettelegging og merking
snøscooterløyper fram til 31.12.2023 . Fauske kommune har ansvar for oppfylling av avtalen av innleid
samarbeidspartner Sulitjelma Snøscooterklubb.
Fauske kommune kan bestille eget oppsyn fra Statskog SFs Fjelltjeneste for å følge opp gjennomføringen
av avtalen med Sulitjelma Scooterklubb. Vi legger med Fjelltjenestens LMD-rapport nr. 5-18 som viser
en del utfordringer som skal følges opp av Fauske kommune. Kjøp av oppsynstjenester fra
Fjelltjenesten er en betalt tjeneste.
Vi har tatt en samlet vurdering om å bruke en 3,5 tonns tråkkemaskin til preparering av
snøskuterløypene. Vi er positive til dette under følgende forutsetninger:
•
•
•
•

Tillatelse gis som et prøveprosjekt for skutersesongen 2019 som avsluttes 25.04.2019
Det må tas særlig hensyn for å unngå skader på rabber og våtområder
Tilføring av snø til skuterløypa må skje i avtalt trase’
Fauske kommune pålegges å følge opp bestemmelsene om stenging av snøskuterløypene etter
inngått avtale

Dette til orientering!
Med vennlig hilsen
Jan Normann Nilsen

Regionsjef Salten| 41 25 80 48

Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]
Sendt: 8. januar 2019 10:19
Til: Nilsen Jan
Emne: Tråkkemaskin i snøskuterløypene i Sulitjelma

Hei og godt nytt år
Vet at vi har snakket om dette før, bl a på et møte i høst.
Har du noen ytterligere kommentarer til denne søknaden?

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen
Konsulent Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE
+47 75 60 40 60
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no
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Nordland Personbefordring as - søknad om løyve for leiekjøring
Rådmannens forslag til innstilling:
Følgende løyve for leiekjøring med snøskuter tildeles fra og med dd til og med 10. mai 2020:
Valnesfjord:
Nordland Personbefordring as 1 løyve
Løyvet gis med grunnlag i lov om motorisert ferdsel i utmark og bestemmelser for
løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05.
Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og
returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai. Begrunnelsen for dette er å
synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir.

Vedlegg:

02.01.2019
05.02.2019
05.02.2019

Nordland Personbefordring AS - Søknad om løyve for leiekjøring

1400580

Tildeling av løyver til leiekjøring med snøskuter 2017 - 2020(122022)

1403366

Bestemmelser løyveinnehavere

1403367

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad om skuterløyve mot vederlag for Fauske Vest, Kistrand og
Valnesfjord. Det blir søkt om 2 løyver.
Saksopplysninger:
Tildeling av løyver til leiekjøring med snøskuter 2017 – 2020 ble tildelt i sak 120/17 den 14.11.2017 i
Plan- og utviklingsutvalget.
Det er i Fauske kommune 10 leiekjøringsløyver som blir lyst ut hvert 3. år og tildelt etter søknad til
næringsdrivende som kan ha disse løyvene som attåtnæring. Det er 8 løyver i Sulitjelma, 1 løyve på
Klungset og 1 løyve i Valnesfjord.
I sak 120/17 ble 9 løyver tildelt, 8 til Sulitjelma Turistsenter i Daja, Sulitjelma og 1 løyve til Erland Lundli
på Klungset. Løyvet i Valnesfjord ble ikke tildelt da det ikke var søkere til løyvet. Nordland
Personbefordring as har tidligere hatt dette løyvet.
I en periode var løyvet i Valnesfjord benyttet på Klungset, dvs at det var to leiekjøringsløyver på
Klungset. Viser for øvrig til sak 120/17 som følger som vedlegg.

Saksbehandlers vurdering:
I rundskriv T-1/96 heter det: «Personer som har hatt slik tillatelse tidligere, og benyttet denne lovlig, bør
normalt prioriteres fremfor nye søkere. Det er ønskelig med en viss kontinuitet i det næringsgrunnlaget
som leiekjøring kan gi.»
Nordland Personbefordring as har hatt løyvet i Valnesfjord tidligere og Rådmannen foreslår at
de tildeles løyvet fram til og med 10. mai 2020, samme dato som øvrige løyver.
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens
§ 8 til 12.
Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse,
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.
Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor
belastning på området.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til løyvekjøring i dette området å være i strid med
formålet.
Geir Mikkelsen
rådmann

Kistrand 20.12.2018

Vedr. Skuterløve mot vederlag Fauske Vest, Kistrand og Valnesfjord
Henviste til telefonsamtale i dag, angående vårt utgåtte Løyve for Fauske Vest,
Kistrand i Valnesfjord
På grunn av forglemmelse ble ikke vårt løyve fornyet ved siste tildelingen.
Vi, har, imidlertid, nå en del hendelser om kjøring av materiell og utstyr til hytte eier
og næringsdrivende og søker om fornyelse.
Vider er vi gjort kjent med at dette løyvet og et løyve i Valnesfjord er ledig. Vi søker
om begge disse.
Begrunnelsen er at det er så lite på vårt begrenset område, at med to distrikter vil
oppdrags mengden øke

Med hilsen

___________________
Nordland Personbefordring AS
Leif Lindstrøm
Daglig leder/eier
Vedlegg:
_________________________________________________________________________________
Postadresse:

Telefon:

Org.nr.:

Bankkonto:

Valnesfjordvegen 304

400 32 000

913 155 653 MVA

DNB 1503.43.59021

8215 Valnesfjord
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Plan- og utviklingsutvalg

Tildeling av løyver til leiekjøring med snøskuter 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende løyver for leiekjøring tildeles fram til og med 10. mai 2020:
Sulitjelma:
Sulitjelma Turistsenter AS
Klungset:
Erland Lundli

8 løyver

1 løyve

Felles for løyvene:
Løyvene gis med grunnlag i lov om motorisert ferdsel i utmark og bestemmelser for
løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05.
Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og
returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai. Begrunnelsen for dette er å
synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir.

Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

PLUT- 120/17 Vedtak:
Vedtak:
Følgende løyver for leiekjøring tildeles fram til og med 10. mai 2020:
Sulitjelma:
Sulitjelma Turistsenter AS
Klungset:
Erland Lundli

8 løyver

1 løyve

Felles for løyvene:
Løyvene gis med grunnlag i lov om motorisert ferdsel i utmark og bestemmelser for
løyveinnehavere vedtatt i PLUT-sak 76/05.
Det er utformet et rapporteringsskjema som hver av løyveinnehaverne skal fylle ut og

returnere til kommunen ved sesongens slutt, senest 20. mai. Begrunnelsen for dette er å
synliggjøre det næringsgrunnlaget som leiekjøringen gir.
Vedlegg:

06.10.2017
28.06.2017
26.09.2017
06.10.2017

leiekjøring annonse 2017

1361653

Søknad om løyvekjøring i Sulitjelma 2017-2020

1353686

Erland Lundli - Søknad om løyve for leiekjøring med snøskuter

1360936

bestemmelser løyveinnehavere

1361654

Sammendrag:
Kommunestyret vedtok i K-sak 9/97 generelle retningslinjer for leiekjøring med snøskuter.
I den forbindelse er det lyst ut 10 ledige løyver for transport med snøskuter i Fauske kommune. Det er 8
i Sulitjelma, 1 i Klungsetmarka og 1 i Valnesfjord Vest. Løyvene er lyst ut for en 3-årsperiode, dvs. fram
til 10.mai 2020.
Intensjonene/rettledningen som er gitt i rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet (MD) skal danne
grunnlag for leiekjøringa.
Leiekjøring skal bl a benyttes til:
·
·
·
·
·

Transport mellom bilvei og hytte
Tilsyn med privat hytte etter oppdrag fra eieren
Transport for massemedia på reportasjeoppdrag
Transport av funksjonshemmede
Transport av ved

Saksopplysninger:
Ved søknadsfristens utløp – 29. september 2017 - var det kommet inn 2 skriftlige søknader, 1 er i
Sulitjelma og 1 på Klungset.
Fra Sulitjelma har Sulitjelma Turistsenter AS søkt på alle 8 løyvene i Sulitjelma
Erland Lundli søker om løyvet på Klungset.
I forrige periode var løyvene tildelt:
Sulitjelma:
Sulitjelma Turistsenter AS
Sulitjelma Fjellandsby as
Klungset:
Erland Lundli
Valnesfjord vest:
Nordland Personbefordring as

7 løyver
1 løyve

1 løyve

1 løyve

Alle har fulgt de retningslinjene for leiekjøring i Fauske kommune som er vedtatt av Plan- og
utviklingsutvalget under sak 76/05, 13.10.2005 bortsett fra at Nordland Personbefordring as har oppgitt
at det ikke var etterspørsel og dermed ikke har rapportert.
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i

lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens
§ 8 til 12.
Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse,
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.
Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår *
som er satt vil skuterkjøring i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor
belastning på området.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til løyvekjøring i disse områdene å være i strid med
formålet.
Saksbehandlers vurdering:
Rapportene for leiekjøring har de siste årene vist at leiekjøringsmengden har gått ned. Hva grunnen er
til dette er vanskelig å si.
Leiekjøringen har tidligere vært en «attåtnæring» til det øvrige næringslivet på stedene med leiekjøring
og dette prinsippet vil ikke Rådmannen fravike.
Tidligere har Sulitjelma Turistsenter hatt 7 løyver i Sulitjelma. Rådmannen foreslår at alle 8 løyvene i
Sulitjelma tildeles Sulitjelma Turistsenter, da det ikke foreligger flere søknader på disse løyvene.
I Rundskriv T-1/96 heter det: “Personer som har hatt slik tillatelse tidligere, og benyttet denne lovlig, bør
normalt prioriteres fremfor nye søkere. Det er ønskelig med en viss kontinuitet i det næringsgrunnlag
leiekjøring kan gi.”
På Klungset har Erland Lundli hatt løyvet i mange år og har fulgt regelverket. Han tildeles løyvet på
Klungset.

Geir Mikkelsen
rådmann

FAUSKE KOMMUNE
Plan/utvikling

BESTEMMELSER/KRITERIER
FOR LØYVEINNEHAVERE FOR LEIEKJØRING MED SNØSKUTER
1.

Løyveinnehavere plikter å sette seg nøye inn i og etterkomme de bestemmelser som nasjonal
lov og forskrift vedrørende motorferdsel i utmark angir for leiekjøring.
Intensjonene/rettledningen som er gitt i rundskriv T-1/96 fra Miljøverndepartementet skal
danne grunnlag for leiekjøringa.
Eventuelle endringer i nevnte bestemmelser skal straks angis av kommunen og
løyveinnehaveren plikter så snart vedkommende er orientert å følge disse.

2.

Den som gis løyve for leiekjøring plikter å annonsere sitt tilbud 2 ganger i året, ved
sesongstart (november) og i januar måned.

3.

Kommunen og grunneier(e) bestemmer grensene for leiekjøringsområdene.

4.

Løyve for leiekjøring gis med en maksimal tidsramme på 3 år.

5.

Områder som kommunen har definert som leiekjøringsområde skal lyses ledig i våre 2
lokalaviser når eksisterende løyver utgår.

6.

Gitt løyve kan inndras med øyeblikkelig virkning hvis dette misligholdes.

7.

Løyveinnehaveren plikter å være tilgjengelig over mobiltelefon eller på annen måte for
publikum. Dette må det informeres om i hht pkt 2.
Alle løyvene må være operativ i forbindelse med helger, høytidsdager og vinterferie m.v.

8.

Løyveinnehaveren plikter å ha forsikring som dekker eventuelle uhell/skader på passasjer og
gods i forbindelse med oppdrag/kjøring.
Løyveinnehaveren må forholde seg til gjeldende regler angående moms, skatt m.v.

9.

All kjøring skal dokumenteres på utarbeidede skjema ”Rapportering for ervervskjøring med
snøskuter i Fauske kommune” som i utfylt stand skal returneres Fauske kommune innen 20.
mai hvert år.

10.

Sammen med ovennevnte skjema skal dokumentasjon for annonsering, jfr. pkt. 2, oversendes
Fauske kommune innen 20. mai hvert år.

11.

Dispensasjon for kjøring med snøskuter i Saltdal kommune, samt dispensasjon fra
vernebestemmelsene for Junkerdal nasjonalpark må innhentes av løyveinnehaver.

12.

Fauske kommune ber om skriftlig bekreftelse på at løyveinnehaver aksepterer de nye
rapporteringsrutinene.
Vedtatt i Plan- og utviklingsutvalget under sak 76/05 den 13.10.2005.
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Nystad Utmarkslag - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 gis
følgende tillatelse:
Nystad Utmarkslag v/Gunnar Rabben gis tillatelse til bruk av snøskuter i inntil 3 dager med bruk
av 3 stk snøskutere samtidig. Transporten skal foregå i traseer inntegnet i vedlagte kartutsnitt.
Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00 og være utført innen 1. mai
2019.
Søker må selv innhent tillatelse fra grunneier dersom det kjøres på privat grunn.
All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og
mennesker.
Vedlegg:

03.12.2018
02.01.2019
02.01.2019
02.01.2019

Nystad Utmarkslag - Søknad om motorferdsel i utmark

1398461

Søknad om dispensasjon for transprot med snøskuter - Nystad Utmarkslag tillegggsopplysninger
Løype for utplassering benker

1400609

Vedkjøring Tokdal

1400611

1400610

Sammendrag:
Nystad Utmarkslag søker om dispensasjon til transport med snøskuter av materialer til utbedring av
merket sommersti til gapahuk ved Langvannet i Persjursodalen og til utkjøring av benker, samt til
utkjøring av ved til gapahuk ved Langvannet i Persjursosalen og ved Tokdalsvannet i Tokdalen.
Saksopplysninger:
Nystad Utmarkslag v/Gunnar Rabben, Valnesfjord, søker dispensasjon til transport med snøskuter til
diverse formål i området Persjursodalen, Nystadfjellet (sommerstien fra hyttene ved Storvannet og ned
mot Lillevannet) og i Tokdalen.
Kjøring med snøskuter til slike formål som nevnt ovenfor, må behandles av Planutvalget etter § 6 i
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Det søkes om 1 tur til gapahuk ved Tokdalvannet.
Utkjøring av benker tenkes utført med en tur med to stk snøskutere og
materiellkjøring til sti vil foregå på en dag med bruk av 3 skutere samtidig.

Saksbehandlers vurdering:
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens
§ 8 til 12.
Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse,
slitasje og støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom, vil ha minimal
innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.
Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen
både mht antall snøskutere som kan brukes og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil skuterkjøring
i dette omfanget ikke skade naturmangfoldet.
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Skuterkjøringa det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre for stor
belastning på området.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.
Med gitte vilkår vurderes ikke bruk av snøskuter til transport av ved i dette området å være i strid med
formålet, og tillatelse kan gis.
Vurdering ut fra § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag:
Det er tilkjennegitt et særlig behov som ikke er knyttet til turkjøring. Bruk av snøskuter til disse formål
er det mest skånsomme for terreng og naturmiljø i området.

Geir Mikkelsen
rådmann

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Gunnar Rabben <gu-rabb@online.no>
torsdag 29. november 2018 16.08
Postmottak
Motorferdsel i utmark

Nystad Utmarkslag søker herved om tillatelse til følgende transport med snøscooter vinteren 2019:
1. Materialer til utbedring av merket sommersti til gapahuk ved langvannet i Persjursodal.
Noen våte partier tenkes grøftet og lagt stein på. Andre partier tenkes kloppet ved å legge plank
over noen myrstrekninger.
Kjøringen vil foregå etter slåddet løype rundt Nystadfjellet + en avstikker etter sommerstien fra
hyttene ved Storvannet og ned mot Lillevannet.
2. Utkjøring av noen enkle benker.
Kjøringen vil foregå etter samme løype til øvre ende av Langvannet. Dersom isen blir sikker nok
vil kjøring til nedre ende av Langvannet foregå etter
isen. Ved utrygg is vil kjøringen følge strandkanten.
3. Utkjøring av ved til gapahuk ved Langvannet i Persjursodal og ved Tokdalvannet i Tokdalen.
Kjøringen vil foregå etter slåddet løype rundt Nystadfjellet.
Kjøringen er tenkt utført når det er gunstige forhold for dette så konkret tidfesting vil være
vanskelig, men mest sannsynlig i februar eller mars.
Mvh
Nystad Utmarkslag
v/Gunnar Rabben
Nystadveien 14
8215 Valnesfjord
Tlf. 991 68645

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Gunnar Rabben <gu-rabb@online.no>
tirsdag 1. januar 2019 23.57
Lise Gunn Hansen
RE: Vedr. søknad om dispensasjon for transprot med snøskuter - Nystad
Utmarkslag.
Løype for utplassering benker.pdf; Vedkjøring Tokdal.pdf

Hei.
Vi regner med en tur til gapahuk ved Tokdalvannet.
Utkjøring av benker tenkes utført med en tur med to scootere.
Materiellkjøring til sti vil foregå på en dag med bruk av 3 scootere. Hvis føret er bra regner vi med
en tur for hver.
Sender med et par kart som viser hvor vi tenker kjøre. Materiellkjøring og utkjøring av benker +
ved til gapahuk ved langvannet vil foregå etter samme trasse.
Mvh
Nystad Utmarkslag
v/Gunnar Rabben
Nystadveien 14
8215 Valnesfjord
Tlf. 991 68645

Fra: Lise Gunn Hansen [mailto:Lise.Gunn.Hansen@fauske.kommune.no]
Sendt: 19. desember 2018 12:11
Til: 'gu-rabb@online.no'
Emne: Vedr. søknad om dispensasjon for transprot med snøskuter - Nystad Utmarkslag.

Hei!
Vi har mottatt en søknad om dispensasjon for transport med snøskuter til 3 forskjellige steder og med 3
forskjellige formål. Kan du sende meg et kartutsnitt over de forskjellige trassene som dere planlegger å
kjøre, samt et ca antall turer.
Søknaden må behandles av Planutvalget. De har møte den 27. februar 2018.

// Vennlig hilsen Lise Gunn Hansen
Konsulent Plan/utvikling, FAUSKE KOMMUNE
+47 75 60 40 60
lise.gunn.hansen@fauske.kommune.no
http://www.fauske.kommune.no
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FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

JournalpostID:
Arkiv sakID.:

Sak nr.
021/19

19/1973
19/313

Saksbehandler: Lise Gunn Hansen

Plan- og utviklingsutvalg

Dato
19.02.2019

Bygg Team Fauske AS - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i
utmark
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §
6 gis følgende tillatelse:
Bygg Team Fauske as gis tillatelse til transport av bygnings- og rivingsmaterialer med snøskuter.
Det settes følgende vilkår:
1.
2.
3.
4.
5.

Vedlegg:

05.02.2019
05.02.2019
05.02.2019

Tillatelsen gjelder til 1. april 2019
Det kan kjøres inntil 15 turer (Kjørebok følger vedlagt).
Tillatelsen gjelder kun for bruk av en (1) snøskuter.
Transporten må foregå på hverdager mellom kl 07:00 og kl 22:00
All kjøring mellom kl. 24:00 og 07:00 er ikke tillatt.

Bygg Team Fauske AS - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy
i utmark
Mosling, gnr 119-539

1403381

Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark

1403383

1403382

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Bygg Team Fauske as om dispensasjon til transport med
snøskuter i forbindelse med arbeid etter stormskader og museskader på hytte i Sulitjelma.
Saksopplysninger:
Bygg Team Fauske as fikk i sak 78/18 i Plan- og utviklingsutvalget den 18. juni 2018 tillatelse til bruk av
helikopter med inntil 25 turer til sammen i juli og september 2018 i forbindelse med transport av
byggematerialer til Moslings hytte. Alle turene er benyttet til transport, men arbeidet er ikke ferdigstilt
da skadene på hytta var større enn antatt. De siste arbeidene skal utføres nå i vinter og det er behov
for å frakte inn nye materialer, utkjøring av rivingsmaterialer og opprydding etter utført arbeid.
Byggteam søker nå om dispensajon til transport med inntil 15 turer med snøskuter for å kunne
ferdigstille arbeidene. Arbeidene er ikke søknadspliktige (arbeid innvendig og legging av ny
bordkledning) så byggetillatelse foreligger ikke og det kan dermed ikke kjøres med hjemmel direkte i
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Saken må behandles etter § 6 i
ovennevnte forskrift.

Saksbehandlers vurdering:
Ved oppussing av hytter og tiltak som ikke krever byggetillatelse er praksis at det henvises til leiekjøring.
I dette tilfelle er arbeidene på hytta ganske omfattende og det er et firma som foretar
bygningsarbeidene. Store deler av ferdselen skal skje i den åpne snøskuterløypa (Kjelvassløypa), kun i
overkant av 60 meter skal kjøres ut fra løypa.
Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.09. Søknader etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i
lov om motorferdsel i utmark og vassdrag skal vurderes i henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens
§ 8 til 12.
Kunnskapsgrunnlaget § 8
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt da dette kan ha negative effekter gjennom forstyrrelse og
støy. Samtidig vet vi at transport med snøskuter ikke vil ha nevneverdig innvirkning på vegetasjon med
hensyn tilslitasje.
Føre-var § 9
Føre-var-prinsippet er vurdert opp mot omsøkte tiltak. Det er derfor lagt begrensinger på ferdselen
både mht antall turer og en tidsramme. Med de vilkår som er satt vil transport i dette omfanget ikke
skade naturmangfoldet.
Økosystemtilnærming og samla belastning § 10
Snøskutertransporten det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrensa omfang at det ikke vil medføre
for stor belastning på området.
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til
miljøforringelse. Prinsippet er derfor ikke aktuelt å benytte i denne saken.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Ikke aktuelt i denne saken.
Ferdselen er nyttetransport. Den kan løses på annen måte, bl a kan materialer bæres eller bruk av båt
på sommeren.
Etter en helhetsvurdering velger Rådmannen å innstille på at dispensasjon gis som omsøkt.

Geir Mikkelsen
rådmann

Mosling, gnr 119/539

1:5000
05.02.2019

© Norkart AS

Mosling, gnr 119/539

1:5000
05.02.2019

© Norkart AS

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

JournalpostID:
Arkiv sakID.:

Sak nr.
022/19

19/2066
19/160

Saksbehandler: Lise Gunn Hansen

Plan- og utviklingsutvalg

Dato
19.02.2019

Kay-Arne Kvæl - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad fra Kay-Arne Kvæl, Fauske, avslås.
Behovet for transport kan dekkes ved hjelp av leiekjøringsordning med snøskuter som er etablerti
Sulitjelma.
Vedlegg:

17.01.2019
17.01.2019

Kay-Arne Kvæl - Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i
utmark
kart

1401842
1401844

Sammendrag:
Fauske kommune har mottatt søknad fra Kay-Arne Kvæl, Fauske, om dispensajon til transport/kjøring til
hytte ifbm.
Saksopplysninger:
Kvæl søker om dispensasjon for transport av utstyr med snøskuter fra hytte som han skal selge. Han
søker også om dispensasjon for transport av takstmann og transport ifbm visning av hytta.
Hytta ligger nærmere enn 2,5 km fra nærmeste brøyta vei. Saken må behandles etter § 6 i forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Det er 8 leiekjøringsløyver i Sulitjelma.
Saksbehandlers vurdering:
Hytta ligger nærmere enn 2,5 km fra nærmeste brøyta vei (Skihytta). Det kan dermed ikke innvilges
dispensasjon etter § 5 1. ledd bokstav c.
Søker har behov for transport. Det er 8 leiekjøringsløyver i Sulitjelma som bl a skal brukes til slike
oppdrag som omsøkt.
Ved å innvilge en slik søknad, vil det skape presedens for liknende søknader.
Rådmannen innstiller på at søknaden avslås og søker henvises til å benytte leiekjøringsordningen i
Sulitjelma.

Geir Mikkelsen
rådmann

FauskeKommune
PLAN OG UTVIKLING
Postboks93, 8201 Fauske
postmottak@fauske.kommune.no

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV MOTORKJØRETØY I UTMARK
Navn og adresse

Tlf.

E-post

Tidsrom for dispensasjon
Hel sesong

Særskilttidsrom(dato start/slutt)

Formål
Løyvekjøring
Funksjonshemmede
Bagasjeog utstyr til egenhytte
Utmarksnæringfor fastboende
Transportav ved
Særskiltbehov(unntaksparagrafen)

Flerårig(maks5 år)
Jfr. forskriftene
§5a
§5b
§5c
§5d
§5e
§6

Beskriv formålet for bruk i henhold til anførte §

Navn på hytteeier, gnr/bnr evt. fnr

Beskrivelse av trasé, eller legg ved kart, for å kjøre til hytte

Sted/dato

Underskrift

Evt. merknader
Oppgi område
Krav til legeerklæring
Gjelder egenhytte + nærfamilie
Utleiehytterog lignende
Hoggstillatelse avgrunneier
Spes.Oppdragog barmarkskjøring

Søknaden sendes til:
Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske

postmottak@fauske.kommune.no
Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.

